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Diverse

Multilift af aluminium
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Beskrivelse

 - Leveringens omfang: 
inkl. udliggerarm 
inkl. løftegaffel

 - Multiliften af aluminium blev især 
udviklet til virksomheder, der har behov 
for et mobilt løfteapparat.

 - Løftet udføres af et spil med stålwire.
 - Masten kan deles.
 - Multiliften af aluminium kan med få 
håndbevægelser klappes helt sammen 
og opbevares pladsbesparende. 

 - Den kan uden problemer også trans-
porteres i en varevogn.

 - Den kan både leveres i en Euro-flad-
palle og i en gitterkasse.

Disse hjul er monteret til bundrammen.
med 2 styk styrerulle hhv. gaffelhjul af 
kunststof i god kvalitet
Diameter ...................................  80 mm
Disse hjul er anbragt på køregaflen.

med aftagelig
Forlængermast 1.000 mm

Udgave med udlæggerarm:
Udladning  ...............................  600 mm
Krogens vej ........................... 2.300 mm
med sikkerhedskarabinkrog af rustfrit 
stål (hvirvelkrog)
kan drejes 360° under last

Udgave med løftegaffel:
Løfthøjde  ......................  95 - 2.000 mm
Løftegaflens bredde  ...............  400 mm
Løftegaflens længde  ..............  800 mm

Multilift af aluminium

Tekniske data

Bæreevne  .................................. 250 kg
Egen vægt  ....................................70 kg
Køregaflens bredde  ................  560 mm
Køregaflens højde  ....................  95 mm
(mål: gulv til løftegaflens overside).

med spil med stålwire
inkl. stålwire, der er sikret mod at  
sno sig
Diameter ...................................... 5 mm
Rebets længde  ....................  5.100 mm
Løft pr. omdrejning  ...................  50 mm
en ende spids, en ende med kovs

med 2 styk hjul til tung belastning
Styrerulle af stålblik 
 med hjul- og drejekransbremse
 med elastisk dæk af massivt  
 gummi
Diameter .................................. 160 mm
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