EXPRESS Snoot
O ritmo rápido é facilmente mantido; Manuseando a
carga toma menos da metade do tempo normal.
O EXPRESS Snoot fica exatamente onde precisa estar;
os Operadores trabalham dentro da sua zona de força.

Uso Exclusivo com o
Caljan Performer.

Dobre a Capacidade
Salve tempo e energia

Transportador articulado para o Performer
Maximize a flexibilidade e salve tempo

Trabalhando ergonomicamente na zona de força

Otimize o processo operando com toques

Projetado exclusivamente para o uso com a
esteira telescópica Caljan Performer, essa
unidade excepcional facilita o carregamento
e descarregamento de veículos de qualquer
tamanho. Movendo para cima/baixo — e
para direita/esquerda — o EXPRESS Snoot
se posiciona exatamente onde precisa;
bem ao lado do operador. As caixas são
movidas para a esteira com gestos curtos e
ergonômicos. As caixas podem ser levadas e
empilhadas até em cima, utilizando a altura
total da carreta para economizar no custo de
transporte. Quando a doca recebe vans, veiculos menores, o Snoot pode descer abaixo
do nivel do piso. Essa flexibilidade significa
que veiculos de qualquer tamanho podem
ser atendidos através de uma doca padrão.
Testes mostraram que o EXPRESS Snoot torna
o processo de carregamento ou descarregamento mais eficiente e menos desgastante.

Além de mover para cima e para baixo, o
EXPRESS Snoot pode girar lateralmente em
um anglo de ±25°, o que significa que o
operador não perde tempo se deslocando
dentro do veículo. Somente um levantamento
mínimo é necessario pois o EXPRESS Snoot
fica bem ao lado do operador. O método
diferenciado de mover o EXPRESS Snoot permite que o operador trabalhe sempre dentro
da sua zona de força, ou seja entre o joelho
e o ombro. As caixas são retiradas da correia
ou colocadas na correia com um esforço
mínimo e quase sem levantamento.

Utilizando as duas mãos, o operador é capaz
de movimentar caixas de maneira continua
para a esteira, sendo que botões de toques
são utilizados para operar o equipamento.
Trabalhando intuitivamente o operador só
direciona o dispositivo para os lugares com
um toque de joelho, de cotovelo, de coxa, de
mão.

Handling loose-loaded cargo with ease
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