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Diverse

Multilift din aluminiu cu contragreutate
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Descriere
 - Volum de livrare: 
incl. braţ consolă 
incl. furcă de ridicare

 - Multiliftul din aluminiu a fost elaborat 
în special pentru acele uzine care au 
nevoie de un echipament de ridicare 
mobil.

 - Ridicarea se realizează cu un troliu cu 
cablu de oţel

 - Coloana este divizabilă.
 - Contragreutăţile sunt prevăzute cu o 
siguranţă, astfel îndepărtarea neinten-
ţionată este imposibilă.

 - Multilift din aluminiu poate fi plată 
complet din câteva mişcări şi poate fi 
depozitată fără a fi necesar prea mult 
spaţiu. 

 - Există posibilitatea îndepărtării 
elementului montat (inclusiv cele 11 
contragreutăţi) cu ajutorul îmbinărilor 
filetate de pe Multilift.

Cu 2 roţi pentru sarcini mari
Role de ghidare din tablă de oţel
 cu frână pentru roată şi pentru 
 coroană
 cu anvelope din cauciuc plin  
 elastic
Diametru  ................................ 160 mm
Aceste roţi sunt montate pe piesa de 
montaj.

Cu coloană de prelungire demontabilă 
de 1.000 mm

Execuţie cu braţ consolă:
Consolă .................................. 600 mm
Cursă cârlig  ........................ 2.300 mm
Cârlig carabinieră de siguranţă din oţel 
superior (cârlig-vârtej)
Poate fi rotit cu 360° sub sarcină.

Execuţie cu furcă de ridicare:
Înălţime de ridicare ........95 - 2.000 mm
Lăţime furcă de ridicare  ......... 400 mm
Lungime furcă de ridicare  ...... 800 mm

Multilift din aluminiu cu contragreutate

Date tehnice
Capacitate portantă  .................  250 kg
Greutate proprie  ......................  400 kg

Cu troliu cu cablu de oţel
incl. cablu de oţel rezistent la răsucire
Diametru  .................................... 5 mm
Lungime cablu ..................... 5.100 mm
Cursă pe rotaţie .........................50 mm
Un capăt este ascuţit, celălalt este cu 
ochet

Cu 2 roţi pentru sarcini mari
 cu anvelope din cauciuc plin  
 elastic
Diametru  ................................ 160 mm
Aceste roţi sunt montate pe cadrul de 
bază.
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