
ELV200 ELV200L
The column loader ELV-200 is made for loading and 

unloading 200 lit. bins at specific heights. It has a variety of 

applications in the food industry. Can feed sausage fillers, 

grirders, tumblers etc. Entirely made of stainless a steel, 

the ELV-200 is controlled with a control box attached to it. 

Designed as a fixed column construction TYPE ELV200 or 

based on 4 wheels rolling base for increased ergonomics 

TYPE ELV200L. Both versions include the option of a 

removable funnel. The function of the column loader starts 

or stops once the user presses or removes  the hand from 

the buttons on the control box. 

Μηχάνημα ανύψωσης ειδικού κάδου χωρητικότητας 200 

λίτρων, για την τροφοδοσία μηχανημάτων επεξεργασίας 

τροφίμων. Γεμιστικά για Λουκάνικα, Κρεατομηχανές, βαρέλες 

μάλαξης. Κατασκευασμένο εξ’ ολοκλήρου από ανοιξείδωτο 

χάλυβα, το ELV-200 διαθέτει ενσωματωμένο πίνακα 

λειτουργίας. Το αναβατόριο υπάρχει σε δύο τύπους, σταθερό 

(για πάκτωμα σε δάπεδο) ELV200 και τραχήλατο για να 

μεταφέρεται από μηχάνημα σε μηχάνημα ELV200L. 

Δυνατότητα ανύψωσης και αδειάσματος του κάδου στο 

επιθυμητό ύψος, βάση αναγκών της χρήσης του πελάτη. 

Η λειτουργία ανύψωσης τίθεται σε ενέργεια από ένα 

διακόπτη και σταματά αυτόματα μόλις σταματάμε να 

πιέζουμε τον διακόπτη.

Column Loader
Αναβατόριο

The column dimensions and tilting 
point of the 200lt bin can be subject 
to changes 

Οι τελικές διαστάσεις του 
κορμού και του τουμπαρισμού 
του κάδου των 200lt μπορούν 
να αλλάξουν έπειτα από 
συννενόηση  

Motor Power

Height

Width

Lenght

1.1 Kw1.1 Kw Μοτέρ

Ύψος

Πλάτος

Μήκος
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