TrapLet HC125
Godstrappelift
Datablad

TrapLet er en robust
og driftsikker godstrappelift,
som er velegent til hårdhændet brug og
transport af eksempelsvis tohjulede
renovationscontainere eller øl og
vandkasser op og ned ad trappen. HC125
har en løftekapacitet på 125 kg.
TrapLet er designet til at hænge på en
væg langs et trappeløb. Hvis en væg ikke
forefindes eller har tilstrækkelig styrke,
kan liften monteres på bæresøjler.
Desuden er godstrappeliften designet til både inden såvel som udendørs montering.
Liften er dødemandsbetjent. Det betyder, at liften kun bevæger sig så længe kald på lift er
påvirket. Liften må af sikkerhedshensyn kun tilkaldes fra den betjening, der er modsat ladets
position. Dette er for at sikre, at der er fuld oversigt over bevægelsesbanen.
MONTERINGSEKSEMPLER

VI GARANTERER
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.

På eksisterende beton/mur væg
eller monteret bæresøjler

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.
LANGTIDSHOLDBARE LØSNINGER
Vores lifte holder til det nordiske klima så undgå
problemer, vores produkter – de holder i lang tid.
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TEKNISKE SPECIFIKATIONER
Max. last:
125 kg

Montage muligheder:
Bærende væg eller søjler

Platformsmål:
600 x 600 (mm) og
400 x 600 (mm)

Platform:
Klappes op og ned manuelt

Placering:
Inde- eller udendørs placering
Max trappehældning:
36 grader

Platformsbetjening:
Som standard med nøglekald
Etagekald:
Som standard med nøglekald
Lovgivning:
Maskindirektivet. 2006/42/EF, CE-Mærket

Hastighed:
0,15 m/sek
El-forsyning:
3 x 400 v + 0 + jord, 16 Amp

Opstillingskontrol:
AT bekendtgørelse 461/2016

TIL INDEN- OG UDENDØRS INSTALLATION

Inden og udendørs leveres som
standard
varmegalvaniseret.

MONTAGE MULIGHEDER
MONTAGE VÆG

MINIMUMSKRAV

BETON VÆG

100 mm

FULDSTENMUR

170 mm

ARMERET HALVSTEN

170 mm

GIBS & LET BETON

Ikke egnet

BÆRE SØJLE (HC125)

80mm X 80mm , Monteres for hver 800 mm bæreprofil
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Kan tilpasses med
pulverlakering

