Glas - Mont age Lift

CA-400 GL

Uitermate geschikt voor het plaatsen van glas in veranda- en serredaken

Enkele Voordelen:
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٧
٧
٧

Veiliger, verantwoord en sneller glas monteren.
Hetzelfde werk doen met minder mankracht.
Niet meer onnodig zwaar en verkeerd tillen (minder rugklachten)
Geen schade meer aan glas of producten tijdens montage.
Uiterst compact (55cm x 66cm), dus makkelijk transporteerbaar.
Professionele uitstraling naar uw klanten toe.

Ook universeel te gebruiken d.m.v. montageplateau.
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Glas - Montage Lift

CA-400 GL

Specificaties:

Ingebouwde waterpas in de mast . Zo kunt u de
horizontale positie van de lift eenvoudig controleren.

4 in positie verstelbare poten voor
een stabiele plaatsing.

Het, optionele, vouwbare platvorm (5,3 kg/ 440 x 750mm)
is draaibaar over 360°. Het kan tevens in iedere positie
geblokkeerd worden.

De mogelijkheid om strak tegen de
gevel te kunnen werken.

Bij stroomstoring ook met
draaislinger te bedienen.

Inclusief glaskop voorzien van 4 glaszuigers en uitschuifbare ondersteuning voor de montage van glasplaten
tot een lengte van maximaal 400cm.
De KSF CA-400 GL is een uiterst compacte montagelift om op een eenvoudige manier glas en zware objecten snel
op hoogte in positie te brengen.
Eenvoudig, snel en zonder gereedschap door één persoon op te zetten voor gebruik.
Voorzien van een remote-bediening voor optimaal bedieningsgemak en veiligheid.
Gemaakt van gepoedercoat staal en degelijk geëxtrudeerd aluminium.
Uiterst stabiel te plaatsen, ook op een ondergrond met ongelijke hoogtes.
Door de regelbare snelheid is het mogelijk om het te heffen object op de millimeter nauwkeurig op zijn plaats te krijgen.
Door de flexibiliteit van de montagelift kunnen minder personen het zelfde werk verrichten, in minder tijd, zonder zwaar
te hoeven tillen.
Ook te gebruiken als universele montagelift d.m.v. het montageplateau (optioneel).
Zowel horizontaal als ook verticaal glas aanzuigen en monteren.
Geschikt voor het monteren van o.a.: glas in serredaken en terrasoverkappingen, zonweringen, rolluiken, airco-units,
kozijnen, plafondplaten, kabelgoten, projectieschermen, lichtreclame, enz.enz.
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Eigen
gewicht

Eigen gewicht
glaskop

CA-400 GL

655x 547 x 948
L x Br x H (mm)

1010x 978x948
L x Br x H (mm)

4,20 meter

150 kg

66 kg

27 kg
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