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Diversen

Aluminium multilift met contragewicht
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Beschrijving

 - Leveringsomvang: 
incl. kraanarm 
incl. hefvorken

 - De aluminium multilift werd met name 
ontwikkeld voor bedrijven, die een ver-
plaatsbaar hijsapparaat nodig hebben.

 - Lasten worden opgehesen met een 
kabellier.

 - De mast is deelbaar.
 - De contragewichten zijn uitgerust met 
een beveiliging, zodat ze niet onopzet-
telijk kunnen worden verwijderd.

 - De aluminium multilift kan met enkele 
handgrepen volledig in elkaar worden 
geklapt en ruimtebesparend worden 
opgeborgen. 

 - Het aanbouwdeel (incl. de 11 contra-
gewichten) kan door middel van de vier 
schroefverbindingen van de aluminium 
multilift worden verwijderd.

Met afneembare
verlengmast 1000 mm

Uitvoering met kraanarm:
Reikwijdte  ..............................  600 mm
Haakafstand  .........................  2300 mm
Met veiligheidskarabijnhaak van roest-
vrij staal (wervelhaak)
360° draaibaar onder belasting

Uitvoering met hefvork:
Hefhoogte ......................  95 - 2000 mm
Breedte hefvork  ......................  400 mm
Lengte hefvork ........................  800 mm

Aluminium multilift met contragewicht

Technische gegevens

Draaglast  ................................... 250 kg
Eigengewicht ............................. 400 kg

Met kabellier
incl. verdraaiveilige draadkabel
Diameter .....................................  5 mm
Kabellengte  ..........................  5100 mm
Slag per omwenteling  ..............  50 mm
één uiteinde spits, één uiteinde met 
kabelkous

Met 2 zwaarlastwielen
 met elastische massief rubberen 
 banden
Diameter .................................  160 mm
Deze wielen zijn op het basisframe 
gemonteerd.

Met 2 zwaarlastwielen
Zwenkwielen met behuizing van staal-
plaat
 met wiel- en draaikransrem
 met elastische massief rubberen  
 banden
Diameter .................................  160 mm
Deze wielen zijn op het aanbouwdeel 
gemonteerd.
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