Twój silny partner

CargoMaster

C400
Transport bez wysiłku, nawet ekstremalnie ciężkich ładunków

Zazwyczaj, aby przenieść ekstremalnie
ciężki ładunek, potrzeba kilku silnych
osób. Ten rodzaj pracy jest niebezpieczny i naraża pracowników na kontuzje
kręgosłupa oraz stawów. Z powyższych
względów częste są braki personelu
wynikające ze zwolnień lekarskich i
leczenia urazów.

www.aat-online.de

CargoMaster czyni możliwym przewiezienie po schodach, przez jedną osobę
ładunku o wadze nawet 400 kg. Dlatego
to urządzenie jest idealnym partnerem
w Twojej pracy. To, czy towary mają być
przewożone w dół lub w górę schodów,
albo po płaskim podłożu nie robi żadnej
różnicy. Nawet załadunek i rozładunek
towarów z półek lub samochodów jest
ułatwiony przy użyciu CargoMaster,
dzięki zintegrowanemu podnośnikowi.
Środek ciężkości może być optymalnie
dostosowany do przewożonego ładunku
poprzez opuszczenie, lub uniesienie
elektrycznej platformy załadunkowej.
Funkcja ta w niezwykłym stopniu ułatwia
przewóz towarów po schodach, jak i na
płaskim podłożu.

Ponieważ możliwe jest przesuwanie platformy
załadunkowej w górę i w dół, środek ciężkości można
optymalnie wyregulowa. Dzięki temu przewożenie
ciężkiego ładunku po płaskim podłożu to „bułka z
masłem”.

System napędowy C400 zapewnia
bezpieczny transport na praktycznie
każdych schodach zarówno wewnątrz,
jak i na zewnątrz budynków. Hamulce
bezpieczeństwa automatycznie zatrzymują
urządzenie przed krawędzią każdego
stopnia.

Transport, nawet bardzo ciężkich towarów z
użyciem schodołazu CargoMaster nie powoduje
uszkodzeń schodów, ani towarów.

Opony urządzenia CargoMaster są
odporne na uszkodzenia i przebicia nawet
działając pod ciągłym obciążeniem.
Zasilanie urządzenia dostarczane jest
z zestawu akumulatorów, które można
ładować przy użyciu ładowarki podłączanej
do standardowego gniazda elektrycznego.
Jedno ładowanie akumulatorów wystarcza
na pokonanie 120-225 stopni, zależnie od
obciążenia.

Rozładunek i załadunek pojazdów jest bardzo
ułatwiony dzięki zintegrowanemu podnośnikowi.

• Bezpieczny przewóz w dół i w górę schodów ciężkich ładunków o wadze do 400 kg

CargoMaster

• Płynna regulacja prędkości wspinania
• Nie powoduje uszkodzeń ładunku, ani schodów
• Elektryczna regulacja wysokości platformy załadunkowej w celu dostosowania środka
ciężkości do ładunku

C400

• Zintegrowany podnośnik ułatwiający załadunek i rozładunek towarów
• Opony odporne na przebicie
• Poważna ulga dla personelu i zwiększenie wydajności pracy
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Akcesoria do schodołazu CargoMaster C400

Składane uchwyty

Uchwyt na platformę
załadunkową

Schody do ciężkiego
załadunku i/lub rozładunku

Zestaw akumulatorów
„Mega”

Samochodowy kabel do
ładowania akumulatorów

Parametry Techniczne
400 kg
Maksymalna ładowność
			
							
3 - 8 stopni/min
Prędkość wspinaczki					
(płynna regulacja prędkości)
		
2 x 12 V / 5,0 Ah
Akumulatory
							
120 - 225 stopni
Zasięg wspinaczki na 					
(zależnie od obciążenia)
pojedynczym ładowaniu 					
akumulatorów					
							
Maksymalna wysokość 					
700 mm
platformy załadunkowej
							
Maksymalna wysokość					
210 mm
platformy załadunkowej

Standardowa dostawa zawiera schodołaz
C400 oraz zestaw akumulatorów,
ładowarkę i pas do mocowania ładunku.

74 kg
Masa własna urządzenia
							
4 kg
Masa własna akumulatorów
							
78 kg
Masa całkowita					
Schodołaz CargoMaster C400 zgodny jest z wymaganiami właściwymi
dla maszyn wg dyrektywy Unii Europejskiej 2005/A2/EG, załącznik 1.
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