
Drivande lösning
e-drive flex

TENTE Industri



Ram gjord av pressat 
zinkkromatiserat stål, 

Maxtolerans vid ojämnt golv
 ± 15 mm

Kraftfull driv- 
motor

Det krävs en kraft på 40 kg för att 
starta en 400 kg-vagn; manuellt 
eller genom en e-drive flex.

170 mm

Tekniska data

Lägsta bygghöjd: 
Längd: max. 315 mm

(med hjulet utfällt)
190 mm
145 mm

± 15 mm
400 N

6 kg

Bredd: 
Höjd (tillbakadragen): 
Maxtolerans 
Ojämnt golv:: 
Golvtryck: 
Vikt: 
Kapsling: IP X4

e-drive flex
Förflytta tunga laster utan ansträngning 
med effektiv hjälp av e-drive flex

Utbytbart hjul

UFF: Bana av elastiskt 
non-marking gummi, 
Shore 63 A, Ø 125 mm



Skapa mervärde Enkel hantering av 
tunga laster.

Effektivisera personalen genom 
att spara ansträngning. 

Snabb återbetalning genom 
minskad sjukfrånvaro.

Enkel plug-&-play-installation, 
perfekt för eftermontering.

Hälsa: Förebyggande åtgärd för 
personalen, förhindrar smärta i 
nacke, rygg och leder.

Smidigare styrning vid tunga 
laster.

Steglös hastighetsreglering 
(framåt och bakåt) genom 
säkerhetstestad drift.

I stand by-läget är hjulet indraget så att 
det blir fritt under vagnen.

Anpassningsbara handtag (horisontella eller 
vertikala) för rör eller vanlig planmontering.

Ergonomiskt handtag med LED-dioder för 
systemfunktioner och batterinivå.
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Internlogistik
• Plockvagnar
• Paketvagnar
•  Special transport vagnar

för e.g. bil chassi delar,
verkty, komponenter

Catering
• Mattransport/Termoboxar
• Induktionsvagnar

Hotel
• Hotel servicevagnar
• Tvättvangar
• Bagagevagnar

Sjukhus
• Mattransporter
• Induktionsvagnar
• Kirurgi bord
• Sängar

Exempel på 
applikationer där e-
drive 1 passar:

Produkten uppfyller följande grundläggande hälso- och 
säkerhetskrav som anges enligt definitionen i 
maskindirektivet 2006/42 / EG. (Bilaga 2, del 1, artikel 
B för ofullständiga maskiner.)

Startassistans

Bana av elastiskt 
non-marking 
gummi, Shore 
63 A Ø 125 mm

Data

24 V DC

5°C to 40°C

-20°C to 50°C

400 kg

4,5 Ah bly-gel

(standard)

Passande för 
ca. 200 cykler.

USB gränssnitt

DIN EN ISO 13849 
Certifierad

IPX4 (stänk)

90°C
icke-kondense

Universalhandtag 
passar för rör och 
plana ytor

Syntetiskt

Kategori: 

Hjultyp: 

Strömanslutning: 

Arbetstemperatur:    

Förvaringstemperatur: 

Max. total vikt: 

Batterikapacitet : 

Arbetsavstånd:  

Uppdatering  hårdvara: 

Driftsäkerhet: 

Skyddsklass (kapsling):     

Fuktighet:

Typ av fästen till 
handtag:  

Material i handtag:

Omkopplingsenhet:  

Certifierad 

DIN ISO 13849

TENTE AB

Fraktvägen 5A
SE-433 35 Mölnlycke

Telefon: +46 (0)31 464700 
Telefax: +46 (0) 31 486848

E-Mail: order@tente.se
Internet: www.tente.se

e-drive flex 
start- assistans 
paket 
innehåller:

(1) e-drive flex enhet

(2) Kontrollsystem

(3) Handtag (2 st)

(4)  Universalfästen

(5) Kablar

(6)  Batteri, 4,5 Ah bly-gel med tillhörande
laddare (e-drive flex är också kompatibel
med högre batterikapacitet)

(5) 

TENTE Industrial

e-drive flex 
Tekniska data




