HØJTLØFTER I
RUSTFRIT STÅL
OA-379S/B

Højtløfter i rustfrit stål
En højtløfter anbefales til arbejdspladser,
hvor der er mange løft i løbet af en dag.
Den fås både som manuel eller elektrisk,
og er specialfremstillet til fødevare- og
medicinalindustrien samt andre
virksomheder, der stiller store krav til
hygiejne, miljø og grundig rengøring.
Den manuelle højtløfter har Quick løftefunktion. På begge modeller sænkes lasten
med et enkelt greb i sænkehåndtaget, enten langsomt eller hurtigt, idet
sænkeventilen sørger for en trinløs, variabel sænkehastighed.
PRODUKTDETALJER
Kapacitet: 1000 kg
Mål: 560 x 1200 mm
Indbygget oplader og GEL batteri
God stabilitet i alle løftepositioner
Den elektriske hydraulikpumpe er udstyret med en overtryksventil
Et kvalitetsprodukt med lang levetid
Produceret på Bornholm
HYGIEJNE
Risiko for bakterieangreb minimeres
Udviklet til hygiejnekrævende miljøer
Nem at rengøre
Få skjulesteder for bakterier
Alle dele såvel chassis, træktang, aksler, tappe, stempler og skruer er fremstillet i rustfrit stål.
Løftecylinderen, sakseben og batterikassen er ligeledes fremstillet i rustfrit stål
SIKKERHED
De specialudviklede stabilisatorer sikrer en stabil og sikker vogn - uanset løfteposition
ERGONOMI
Sikrer gode arbejdsstillinger
Minimering af løft i løbet af en arbejdsdag
Nem at betjene
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Optioner
Indbygget lader
Udvendig gaffel: 480 mm el. 685 mm
Gaffellængder: 700* til 2000 mm
Monteret med trykluft aggregat
Monteret med 220 V motor

Parkerings bremse
Fotocelle - automatisk hæve/sænke
Farve efter ønske
Forskellige hjulvarianter
* Løftehøjden vil blive reduceret, når gaffellængden er kortere
end 1200 mm
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Specifikationer
Kapacitet:

1000 kg

Udvendig gaffelspænd (std) :

560 mm

Gaffellængde (std):

1200 mm

Gaffelhøjde sænket:

90 mm

Løftehøjde pr pumpeslag :
Op til 100 kg:

28 mm

Over 100 kg:

14 mm

Sænkehastighed:

Variabel

Styrehjul:

Poly

Lasthjul:

Nylon

Vægt:

122 kg
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