Renovations lift
RenoLet HC125HVIP
Datablad

RenoLet HC125HVIP er
special udviklet til at transporterer to
hjulede renovationscontainer op fra kældre
hvor trappen enten er meget stejl eller meget
snæver, især i ældre ejendomme.

RenoLet HC125HVIP vil under transporten vippe
renovationscontaineren således at denne kan
komme ned af stejl kælder trappe med lav
dørhøjde.
RenoLet HC125HVIP er udviklet i samarbejde
med de store renovationsselskaber, og betjenes
som regel af renovationsfolkene i forbindelse
med afhentning af renovationen.
Med HYDRO-CON får du:

Indbygningseksempel

HØJ KVALITET, DER LØNNER SIG I LÆNGDEN
Vi har kvaliteten, det er bevist gennem mange år i
markedet og produkternes levetid gør det til en god
forretning at investere i kvalitet.
KUNDETILPASSEDE LØSNINGER
Vi tilpasser løsninger efter rådgivers, entreprenørs
eller kundens ønske så der opnås den største
tilfredshed med slutproduktet.
TÆT DIALOG, HURTIG & KOMPETENT SUPPORT
Vi holder tæt kontakt med kunden gennem hele
forløbet, så man får den rigtige løsning installeret på
den bedste måde.
EN TROVÆRDIG PARTNER MED ERFARING
Vi er eneste danske producent af lifte og vi tror på
det er fordi vi gennem alle år har leveret værdi for
investeringen.
UDENDØRSLØSNINGER DER HOLDER
Vores udendørslifte holder til det nordiske klima så
undgå problemer, vores udendørsprodukter – de
holder i lang tid.
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Tekniske specifikationer

TEKNISK DATA

HC125HVIP

Maks Last

125 kg

Løfte hastighed

0,2 m/sek

Overflade behandling

Leveres varmegalvaniseret tilvalg som pulver lakeret i
farve

Betjening fra ladesteder

Standard nøgle betjening tilvalg som fjernbetjening med
spiralkabel

Placering

Egner sig til udendørs placering og indendørs

Elforsyning

3 x 400 volt + 0 + jord

Lovkrav

CE-mærket ifølge maskindirektivet

Montage & Funktion
Affaldsbeholderen løftes med et løftebeslag
som kører op og ned langs liften.
Løftebeslaget griber ind under beholderens
karm, og kører langsomt beholderen op af
eksempelvis kældertrappen.

Forefindes der ikke en væg, eller en væg
med tilstrækkelig styrke kan liften monteres
på bærende søjler som vi producere og
installere, eller væggen kan understøttes på
anden vis.
HC125HVIP egner sig til både udendørs og
indendørs installation.
De skal være med aflåst betjening,
udelukkende med adgang til instruerede
brugere.
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Trappeliften monteres enkelt på
eksisterende bærende væg ved siden af
trappeløb.

