
PHARMA FOOD CONSTRUCTIONS

RVS Kantelaars

Kantelaars zijn veelgebruikte machines binnen de 
voedingsmiddelenindustrie. Onze kantelaars zijn zeer 
geschikt voor het machinaal legen van kisten, boxen en 
containers van verschillende formaten. Wij hebben een 
ruim assortiment aan klemsystemen en kantelarmen 
ontworpen en doorontwikkeld. Met als basis een HDSB-
500 of HDDT-1000 kantelaar kan een grote variëteit aan 
klemsystemen en kantelarmen worden geleverd.  
Als ervaren partner in rvs machinebouw, zijn uw wensen 
bij ons in goede handen. Wij ontwerpen, maken en 
leveren kantelaars op maat met uw specifieke wensen  
of kenmerken.

TYPE KANTELAARS

Wij hebben twee standaard 
types kantelaars voor het legen 
van boxen en containers. De 
kiephoogte bepaalt welk soort 
kantelaar het meest geschikt is 
voor uw situatie.
 

HDSB-500
Kantelaar met enkele hefkolom
Deze hefkantelaar met enkele 
hefkolom is beschikbaar voor licht 
(laadgewicht 350 kg) en zwaar 
(maximaal laadgewicht 650 kg) 
werk. Deze kantelaar kantelt 
bakken op een storthoogte vanaf 
ca. 1400mm.

HDDT-1000
Bakkenkantelaar
Deze kantelaar voor het legen 
van boxen en containers kan 
een maximaal laadvermogen van 
1000 kg aan. Bakkantelaars zijn 
beschikbaar met elektrische of 
hydraulische aandrijving. Deze 
kantelaar kantelt bakken vanaf de 
grond direct in de stortbak.

MAATWERK

Onze grootste kracht ligt in het 
meedenken met de klant en de 
hoge mate van flexibiliteit bij 
het ontwikkelen, construeren 
en installeren van machines en 
verwerkingslijnen. Wij maken de 
kantelaar in onze werkplaats op 
maat, zodat het plaatsen van de 
machine zo min mogelijk tijd kost.
 
DE VOORDELEN 

GP Stainless ontwikkelt diverse 
machines en verwerkingslijnen  
voor de voedingsindustrie. 
Een belangrijke voorwaarde is 
het eenvoudig en snel kunnen 
reinigen van de machines en 
verwerkingslijnen. Onze kantelaars 
zijn van topkwaliteit en zijn dan 
ook gemakkelijk in gebruik en  
onderhoud.

HDSB-500 & HDDT-1000
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INTERESSE 
IN EEN 
KANTELAAR?



ALGEMENE INFO

- Hefgewicht standaard 500 kg
- Compact uitgevoerd vanwege enkele staander
- Referenties door heel Europa
- Nederlandse topkwaliteit
- Hoge reinigbaarheid
- Motorvermogen 1,1 kW
- Inclusief CE typeplaat en handboek
- 400V 50Hz aansluiting
- Cyclus 20 seconden
- Gewicht ca. 400 kg
- Geschikt voor: 
 > Palletboxen in diverse afmetingen 
 > Formaatbakken

VOORDELEN 

- Hoge efficiëntie door maximale kiephoek van 170°
- Optimale reinigbaarheid
- Beproefd concept
- Hoge duurzaamheid
- Eenvoudig in gebruik
- Maatwerk mogelijkheden
- Plaatsing binnen 1 dag

OPTIES 

- Kiephoogte tot ca 4000 mm
- Linkse of rechtse uitvoering
- Capaciteit 350 - 650 kg
- Motorcapaciteit verhogen tot 2.2 kW  
 (hogere cyclussnelheid)
- Diverse snelheden
- Beschermhekken rondom de machine
- Maatwerk kantelbak
- Maatwerk afmetingen
- Gewichtsregistratie
- Communicatieprotocol naar keuze
- Riemaandrijving
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KANTELAAR 
OP MAAT?

RVS HEFKANTELAAR   
ENKELE KOLOM 

HDSB-500


