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Diversen

Aluminium driepoot met elektrische kabellier Artikelnr. 1621002

Elektrische kabellier

 - Kabeltrekkracht: 
in eerste stand 1000 kg 
in laatste stand 780 kg

 - Voor draaistroom 400 V, 50 Hz
 - Incl. faseomkeerder CEE-16A insteek-
voorziening, 5-polig

 - Onderhoudsvrije kogellagers
 - Drijfwerkgroep 1 Bm
 - Beschermklasse IP 54
 - Met kabel diameter 8 mm, 
kabellengte 30 m

 - Met hijs- en neerlaatbegrenzer

 - De compacte elektrische kabellier is 
een robuuste en technisch geperfec-
tioneerde kabellier voor elk gebruiks-
doel. 

 - Door de bijzondere plaatsing van de 
motor kan de kabel in theorie in elke 
richting lopen.

De gebruiker heeft met deze variant 
de mogelijkheid het apparaat als 
standaardproduct te gebruiken en als 
aluminium driepoot combinatie met 
de kabellier. Dit vormt een duidelijke 
meerwaarde voor de bediener.

Technische gegevens

Draaglast  ..................................1000 kg 
(in eerste stand)
Ophangpunt aan het schroefoog
...................ca. 2415 mm - ca. 3195 mm
Eigengewicht ..............................160 kg

Toebehoren
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Beschrijving

 - Het schroefoog is onder belasting 360° 
draaibaar (bijv. voor gebruik met een 
katrol).

 - Het verstelbereik is mogelijk vanwege 
de telescopisch uitschuifbare poten.

 - Inklapbaar.  
Totale lengte (bijv. in transport-
toestand) ca. 3000 mm.

 - Aan de onderkant van de verstelpoten 
zijn slipvrije rubber-metaalvoeten 
gemonteerd.

 - Incl. bevestigingsconsole voor de elek- 
trische kabellier 
 - Vanwege het eigengewicht van  
  de lier (ca. 80 kg) is deze op een  
  van de 3 verstelpoten gemonte 
  erd. Anders zou de stabiliteit niet  
  gewaarborgd zijn. 

 - Met wielen en dubbele handgreep 
 - Zo kan de complete aluminium  
  driepoot met gemonteerde elek 
  trische kabellier zonder moeite  
  naar de standplaats worden   
  gereden en worden opgezet.

 - In de wielen zijn 2 rubberbuffers 
geïntegreerd. 
 - Deze dienen ter bescherming 
  van de vloerbedekking.

 - Met omlopende spanband 
 - Hiermee worden de drie poten 
  tijdens het transport bij elkaar 
  gehouden.
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