
Уважаеми Партньори,

За да можем да откликнем на нуждите на нашите клиенти, ние

продължаваме да разширяваме предлаганите от нас услуги!

Щастливи сме да Ви представим нашата нова клампа за хартиени роли,

произведена от Bolzoni Auramo Inc.!

Основна товароподемност 2500 kg, при център на тежестта на товара 

800mm, с диапазон на клампиране 700-1600 mm

Клампата позволява бърза и точна ротация на 360 градуса за по-безопасна и ефективна вертикална и

хоризонтална обработка на хартиените роли. Оборудвана е с хидравлично уплътнение на вертикалните

крайни положения.

Това ново приспособление предлага

повишено качеството на нашите услуги:

• Ефективна обработка с вградена защита

от увреждане на товара;

• Подобрено управление на инвентара;

• Повишена производителност;

• По-ниски оперативни разходи;

• Гарантирана безопасност.

Всички хидравлични цилиндри са оборудвани с вградени спирателни

вентили. Тънкият и гладък дизайн на рамената и рамката осигурява

оптимална видимост и прецизно хидравлично управление за по-

безопасна обработка на Вашия товар. Рамената са с оптимална

дължина и тънък профил, което позволява плътно товарене във вагони,

камиони, контейнери или кораби.
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Dear Partners, 

In order to always meet our client’s demands we keep on expanding the variety of 

services we provide!

We are pleased to introduce you our new Paper Roll Clamp produced by Bolzoni

Auramo Inc.!

Load capacity of 2500 kg at a load center of 800mm, with roll range 700-1600mm 

The clamp allows fast and accurate 360-degree rotation for safe and effective vertical and horizontal roll handling.

It is equipped with a hydraulic cushioning in the vertical end positions.

With this new attachment we can now step up

on our service quality:

 Efficient handling with built-in damage

prevention;

 Improved inventory management;

 Improved productivity;

 Reduced cost of operation;

 Ensured safety .

All hydraulic cylinders are equipped with built-in check valves. The slim and

smooth arm and frame design provides optimal visibility and advanced

hydraulic operation for safer handling of your cargo. The optimized arm

lengths with thin and smooth profile allow tight stowing in wagons, lorries,

containers or ships.
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