
Ręczny podnośnik masztowy                                                  

Ładowność 180 kg

Mały i przenośny, można go łatwo transportować do
natychmiastowej akcji na miejscu.

Rama z regulowanym rozstawem osi dla lepszej stabilności podczas podnoszenia
Niezbędna wciągarka linowa do każdej instalacji, a także w warsztacie dzięki różnorodnym akcesoriom.

Podnośnik ręczny z:

- Maszt aluminiowy (szyny przeciwskrętne)

- Stalowe koła pasowe z łożyskami
- Natychmiastowe użycie na miejscu

- Składane nogi do łatwego transportu po podjeździe, Ø 76 mm

- Ręczny napęd wciągarki z hamulcem automatycznym

- Podwozie z regulowanym rozstawem osi do 1060 mm z kołami o średnicy 250 mm

-Blokowanie masztu podczas transportu po podjeździe

    

Belka do podnoszenia szkła za pomocą

Udźwig

Ciężar

Podnoszenie za 

pomocą belki do 

podnoszenia  szkła

180 kg

55 kg

3,22 m

- Przyssawki: pompa z korpusem ze stali i mosiądzu. Średnica 200 mm, nośność jednostki 

TÜV 65 kg, współczynnik bezpieczeństwa 2, ze wskaźnikiem

bezpieczeństwa

- Głowica podnosząca umożliwiająca podnoszenie - w poziomie lub w pionie (kąt

regulacji do 90 °)

- Belka do podnoszenia z 2 wysuwanymi przedłużeniami do szkła do 4 m

Ze złożonymi 

stopami łatwy 

do transportu

Inne wyposażenie przewidziane do podnoszenia

- Widły o regulowanej szerokości

Rama z regulowanym rozstawem osi

Trzymacz z pasami                              Hak                            Podnośnik G-CM 120 kg  

Podnośnik do ściany frontowej 180 kg

ISO 9001

BD 1- GL
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Ręczny podnośnik masztowy

                                                                                Belki do podnoszenia szkła
G-CM

G-LS

CA-500

GL-4H

Udźwig

120 kg

120 kg

180 kg

250 kg

G-LS

G-CM

CA-500

GL– 4H

• Przyssawki : pompa z korpusem ze stali i mosiądzu. Średnica 200 mm,

Nośność urządzenia 100 kg, Nośność bezpieczeństwa TÜV 65 kg, ze 

wskaźnikiem bezpieczeństwa

ISO 9001

BD 1- GL

Dystrybutor w Polsce
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Ręczny podnośnik masztowyB

ISO 9001

BD 1- GL
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Uniwersalny podnośnik do materiałów BD 1

Nośność 180 kg

- Mały i przenośny,można go łatwo przenieść do natychmiastowej akcji w miejscu pracy.

- Maszt aluminiowy (szyny zabezpieczające przed przekręceniem) ze stalowymi krążkami.

- Natychmiastowe użycie na miejscu

- Zdejmowane nóżki ułatwiające transport po podjeździe

- Wciągarka ręczna z automatycznym hamulcem i specjalną linką stalową do

 podnoszenia.

- Łatwy transport na miejscu

- Nogi z obrotowymi kołami Ø 76 mm wyposażone w hamulec

- Dwa koła Ř 250 mm z regulowanym rozstawem kół do 1060 mm dla lepszej

 stabilności z ładunkiem

- Maszt blokowany podczas transportu po podjeździe

Ładowność

Waga

Wysokość podnoszenia

z widłami

z platformą

Wymiary w

transporcie

180 kg

60 kg

2,88 m

3 m

1169 x 778 x 471

mm

Z platformą                    Z hakiem  Do transportu

Regulowany rozstaw kół

Akcesoria

Regulowane widły  Kołyska z przyssawkami

 do 120 kg

Wysięgnik z hakiem

Według twoich

potrzeb

Platforma

BD 1 z belką drewnianą 180 kg - długość 7 m 

ISO 9001

BD 1
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Uniwersalny podnośnik do materiałów BD 1 BD 1
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Uniwersalny podnośnik do materiałów BD 1 BD 1

Dystrybutor w Polsce
www.superlifter.pl biuro@superlifter.pl




