
UPTER 
CM 340 
CM 520 

Przenośny podnośnik    
elektryczny

Wysokość do 4,9 m
Przenośny podnośnik elektryczny CM to 
uniwersalne urządzenie, które znajduję 
zastosowanie przy montażu wielu różnych 
materiałów. Doskonale sprawdza się przy 
montażu klimatyzacji, bram garażowych oraz 
markiz.

Każdy z zakresów jego pracy pozwala 
jednemu montażyście wykonać 3-osobową 
pracę podnoszenia. 

Ta seria przenośnych urządzeń 
podnoszących da twojej firmie przewagę nad 
konkurencją, ponieważ pozwoli na lepsze 
zarządzanie kapitałem ludzkim oraz na 
łatwiejsze i szybsze wykonanie prac 
montażowych.    

• Konstrukcja wykonana z wytrzymałego aluminium, kompaktowa,
bezpieczna i niewazodna.

• Łatwy w montażu, gotowy do pracy w 30 sekund, bez uzycia
dodatkowych narzędzi.

• 4 nogi o wszechstronnej i płynnej regulacji dają możliwość pracy
na nierównym terenie oraz pracę blisko ściany.

• Płynna regulacja prędkości pozwala na łagodne podnoszenie
i opuszczanie oraz mikro regulację wysokości podnoszonego
materiału.

• Emergency Stop Button, for stop raising / lowering immediately.
• Manual operation incase of power failure
• 

• 

Przycisk zatrzymania awaryjnego: do natychmiastowego 
zatrzymania podnoszenia/opuszczania.
Zbudowana poziomica, aby zapewnić szybkie i prawidłowe 
ustawienie podnośnika poprzezregulacje teleskopowych nóg.

• CM 520 wyposażony w uchwyt i koła transportowe.
• CM 340 w zestawie z pokrowcem.

UPTER 
Wys. 

bazowa 
Wys.
podn. 

Maks. 
ładowność 

Waga 
masztu (*) 

Wymiary 
po złożeniu 

Wymiary 
podczas pracy 

CM-340  970 mm 3,3 m 130 kg /  3,0 m 
 120 kg /  3,3 m 

21 kg 300 x 300 mm 1100 x 1000 mm 

CM-520 1120 mm 4,9 m 140 kg / 3 m 
130 kg / 4 m 
 90 kg / 4,9 m 

38 kg 380 x 380 mm 1400 x 1400 mm 

CM 520 wyposażony w koła,                  
CM 340 - dodatkowe wyposażenie 

design 

(*) = Platforma 440 x 750 mm, waga 5,3 kg  (**) = praca blisko ściany 
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 Przenośny podnośnik 
elektryczny

4 teleskopowe nogi 
do pracy na nierównym podłożu 
i ograniczonej przestrzeni. 
Specjalnie zaprojektowane 
również do pracy blisko ściany. 

Wbudowana poziomica
Do sprawdzenia czy 
podnośnik jest 
prawidłowo ustawiony 

Platforma  
Obrót 360° 

 Obsługa ręczna  
z uchwytem

Całkowicie Przenośny 
CM 340 = 2 pokrowce                             
CM 520 = 2 koła transportowe + uchwyt 

Dodatkowe akcesoria

Pokrowiec na silnik

Rozszerzenie platformy 
Długość  2 x 380 mm 

Zestaw kół CM 340         
1 x do masztu  
1 x na każdą stopę 
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GLS 340 i GLS 520 zostały opracowane do montażu szyb do szklanych dachów .

Maszt wykonany z wytrzymałego aluminium, lekki i przenośny do 

natychmiastowego użycia.

• Konfiguracja w kilka sekund i bez żadnych narzędzi

• 4 wsporniki z kołami można ustawić zmiennie. Dlatego podnośnik może być

 również używany na nierównych powierzchniach

• Łatwe wypoziomowanie podnośnika dzięki wbudowanej poziomicy

Silnik elektryczny

• Napięcie 230 V / 4 A - prąd zmienny 50/60 Hz 

• Możliwa obsługa ręczna (w zestawie korba do pracy bez prądu)

•   Automatyczny sprzęgło
• Przycisk zatrzymania awaryjnego : po naciśnięciu przycisku podnośnik  

    natychmiast się zatrzymuje.

•  Płynna regulacja prędkości

GLS 520

Trawers do szkła wykonany z aluminium z dwoma pompkami ręcznymi

• Obrotowe przeguby o ogromnej mobilności (regulowane do 90 °)

• Podnośnik przyssawkowy (atestowany przez TÜV) do laminowanego szkła

    bezpiecznego z wbudowaną pompką ręczną. 

• Szczególnie wysokie bezpieczeństwo dzięki wizualnej kontroli próżni. 

• Ssawka ø 200 mm - nośność TÜV 65 kg

Udźwig

Kąt v. 80 °
Maks.

wysokość

3,4 m

5,2 m

bez szkła

Maszt

Waga

Wymiary

Złożony

Wymiary

Rozłożony

Trawers do 

szkła
Model

GLS 340

GLS 520

70 kg / 3 m

70 kg / 3 m

21 kg

38 kg

300 x 300 mm

380 x 380 mm

1100 x 1100 mm

1400 w 1400 mm

15 kg

15 kg

ISO 9001

Elektryczny podnośnik do montażu dachów szklanych
GLS 340
GLS 520
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Zalety techniczne

Poziomica

GLS - trawers ssący do szkła                            Obrotowe połączenie przegubowe

Akcesoria

Platforma
750 x 450 mm

GLS 520 = 2 kółka + 1 uchwyt

• Przyssawka ( Testowane przez TÜV) dla laminowanego szkła bezpiecznego 

z wbudowaną pompką ręczną.

•  Szczególnie wysokie bezpieczeństwo dzięki wizualnej kontroli próżni.

•  Przyssawka ø 200 mm

• Obciążenie 100 kg, obciążenie TÜV 65 kg

ISO 9001

Elektryczny podnośnik do montażu dachów szklanych
GLS 340
GLS 520

Operacja ręczna w przypadku
awarii zasilania za pomocą
ręcznej korby

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




