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Διάφορα

Multilift αλουμινίου
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Περιγραφή
 - Παραδοτέα υλικά: 
συμπεριλ. μπούμα 
συμπεριλ. περόνη ανύψωσης

 - Το Multilift αλουμινίου αναπτύχθηκε ιδι-
αίτερα για εταιρείες που χρειάζονται μια 
κινητή ανυψωτική διάταξη.

 - Η ανύψωση εκτελείται με ένα βαρούλκο με 
συρματόσχοινο.

 - Ο ιστός είναι διαιρούμενος.
 - Το Multilift αλουμινίου μπορεί να συμπτυ-
χθεί και να αποθηκευτεί σε μικρό χώρο με 
λίγες κινήσεις με τα χέρια. 

 - Μπορεί επίσης να μεταφέρεται εύκολα σε 
βαν.

 - Μπορεί να εισαχθεί τόσο σε επίπεδη 
παλέτα Euro όσο και σε κάδο με πλέγμα.

με 2 τεμάχια Διευθυντήριος τροχίσκος και 
Τροχός περόνης από υψηλής ποιότητας 
πλαστικό
Διάμετρος  ......................................  80 mm
Αυτοί οι τροχοί είναι τοποθετημένοι στην 
περόνη μετακίνησης.

με αφαιρούμενο
ιστό επέκτασης 1.000 mm

Έκδοση με μπούμα:
Ακτίνα  ..........................................  600 mm
Διαδρομή άγκιστρου  ................  2.300 mm
με αυτόματο άγκιστρο ασφαλείας από 
ανοξείδωτο χάλυβα  
(περιστρεφόμενο άγκιστρο)
Δυνατότητα περιστροφής 360° υπό 
φορτίο

Έκδοση με περόνη ανύψωσης:
Ύψος ανύψωσης  ............... 95 - 2.000 mm
Πλάτος περόνης ...........................  400 mm
Μήκος περόνης.............................  800 mm

Multilift αλουμινίου

Τεχνικά στοιχεία
Μέγιστο φορτίο ανύψωσης  ...........  250 kg
Απόβαρο  .........................................  70 kg
Πλάτος περόνης μετακίνησης  ......  560 mm
Ύψος περόνης μετακίνησης  ..........  95 mm
(Διάσταση Δάπεδο έως άνω πλευρά 
περόνης μετακίνησης)

με βαρούλκο με συρματόσχοινο
συμπεριλαμβάνεται συρματόσχοινο ανθε-
κτικό σε συστροφή
Διάμετρος  ........................................  5 mm
Μήκος συρματόσχοινου  ...........  5.100 mm
Ανύψωση ανά περιστροφή  ...........  50 mm
ένα άκρο μυτερό, ένα άκρο με δακτύλιο

με 2 τεμάχια Τροχός βαρέων φορτίων
Διευθυντήριος τροχός λαμαρίνας
 με ενσωματωμένο φρένο  
 τροχού και περιστρεφόμενης  
 στεφάνης
 με συμπαγή ελαστικά από  
 καουτσούκ
Διάμετρος  ....................................  160 mm
Αυτοί οι τροχοί είναι τοποθετημένοι στο 
βασικό πλαίσιο.
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