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FASTROTATOR  

FastRotator to innowacyjne urządzenie, które wspomaga produkcję konstrukcji 

spawanych. Dzięki rewolucyjnym rozwiązaniom urządzenie to charakteryzuje się 

prostotą budowy i efektywnością procesu.  

Umożliwia on płynne obracanie elementów w szybszy i kontrolowany sposób, 

zmniejszenie wykorzystania suwnic tylko do operacji łatwego załadunku i 

rozładunku.  

Nasze urządzenia mogą być wyprodukowane w zależności od wagi i wielkości 

elementów, które chcą Państwo obracać.  

Z naszego doświadczenia wiemy, że można uzyskać 40% wzrost wydajności w 

procesach montażu i spawania.  

Dzięki odpowiedniej konstrukcji urządzenia, w ciągu zaledwie kilku sekund, 

FastRotator pozwala spawaczowi łatwo i bezpiecznie obrócić obrabiane 

elementy oraz dostosować wysokość roboczą do ergonomicznej pozycji.  

Łatwy w swojej koncepcji, umożliwia znacznie zredukowanie czasu użycia 

suwnic, zapewniając niezależność i autonomię pracy.  

Z tym jedynym unikalnym narzędziem mają Państwo gwarancję jakości. Oferuje 

ono niezawodny proces z minimum niezbędnego miejsca oraz znaczne 

skrócenie czasu niezbędnego na operację obracania.  

Kupując urządzenie FastRotator, pokładacie Państwo swoją ufność w nasze 

maszyny, a my dołożymy wszelkich starań, aby na to zasłużyć.  
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ZALETY FASTROTATOR  

Główne korzyści  

• Zwiększa produktywność 

• Zwiększa autonomię pracowników 

• Zmniejsza zużycie energii 

• Zmniejsza konieczność stosowania środków transportu o dużym tonażu 

Główne cechy  

• Doskonała funkcjonalność 

• Łatwość załadunku i rozładunku materiału za pomocą FastRotator 

• Zwiększone bezpieczeństwo pracy 

• Samodzielne, niezależne stanowisko pracy 

• Duża elastyczność 

• Innowacyjna konstrukcja 

Differentiation factor  

Fastrotator umożliwia obracanie wielo-tonowych profili, co pozwala na pełny 

obrót o 360° w ciągu mniej niż jednej minuty do późniejszego pozycjonowania i 

operację spawania bez pomocy większych pomocniczych środków produkcji 

(na przykład suwnic).  

Więcej korzyści dla Twojej Firmy!  
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NASZE PRODUKTY  

 

Poza standardowymi modelami mamy także możliwość wyprodukowania 

urządzenia dostosowanego do Państwa indywidualnych potrzeb o maksymalnej 

nośności do 100 ton i o zwiększonych możliwościach obrotu.  

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszych urządzeń w tym KATALOG'u  

http://issuu.com/fastrotator/docs/fastrotator-catalog-2015-16
http://issuu.com/fastrotator/docs/fastrotator-catalog-2015-16


 

Zona Industrial de Vagos, Lote 94, 3840-385 Vagos – Portugal • T: +351 234 790 010 • F: +351 234 790 010 • E: info@fastrotator.com  

KONTAKT Z NAMI  
Prosimy nie wahać się i zwrócić się do nas z pytaniem handlowym lub technicznym, a 

na wszelkie pytania będziemy do Państwa dyspozycji pod następującymi kontaktami:  

Wyłączny przedstawiciel w Polsce: 

  

 

 

WWW.FASTROTATOR.COM  
Bądźcie Państwo w kontakcie z nami i śledźcie aktualne informacje o naszych nowościach 

na portalach społecznościowych!  

 

https://www.facebook.com/fastrotator
http://www.linkedin.com/in/fastrotator
http://fastrotator.blogspot.pt/
http://www.youtube.com/user/beamFastrotator

