
L Ø F T E V O G N

Forkerte løftestillinger fører ofte til belastnings- og
muskelslidskader, - selv ved normale lette løft .
Dette kan forebygges med en smidig og mobil løftevogn,
en minilift,  som er tilpasset brugen i køkkener.
LD80 er en batteridreven løftevogn i rustfrit stål der
tåler at blive spulet. Den har et smidigt chassis så den
kan anvendes selv hvor pladsen er trang. LD80  klarer
laster på op til  80 kg.
LD80 er helt enkelt den perfekte løftevogn for små og
store køkkener, hvor der også kræves stor hygiejne.
Med en LD80 lift løftes og transporteres kartoner,
fyldte kasser, sække, kantiner, opvaskebakker etc.
ganske let og uden at beskadige
kroppen.
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TEKNISKE DATA LD80

Fremstillet i Sverige.

Chassis i rustfrit stål, 420x660 mm.

Mast i rustfrit stål, 60x60 mm.

Håndtag i rustfrit stål, 360 mm (B).

Platform i rustfrit stål, 500x400 mm.

Tilvalg: Platform med kantine gafler og opklappelig lastplade i rustfrit stål (art.nr 80060).

Motor, elektronik og batterier 2 x 12 Volt, er placeret beskyttet inde i chassiset.

Styrehjul 80x32 mm, 4 stk, hvoraf  2 styk med bremse. Tilvalg: 125 mm hjul.

Maks. belastning: 80 Kg.

Løftehøjde:170-1400 mm. Tilvalg: 250 mm længere mast - større løftehøjde (art. 80054H).

Mål: 420x660x1710 mm.

Spulebar, IPX5.

CE-godkendt.

Art. LD80-80000
Glat platform
indgår som standard.

”Løftevognen er vældig smidig og
anvendelig også i mindre rum, hvor den
ikke optager meget plads.”

Spulebar model.

Fremstillet i Sverige CE-mærket Glad personale Med hjul - mobil Højdeindstilling Kan spules
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Platform &
Kantingafler

Leveres altid med 24 Volt lader.
Ladekontakterne er magnetiske og kan ikke placees forkert .LD80 med kasser

LD80 til opvaskebakker / kurve

Platform med inbyggetvægt.
Spulebar!
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LD80 ved grønsagsreolen I Bad Sooden-Alendorf, Tyskland.
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