Made in Sweden

PELARLIFTAR FÖR INOMHUSBRUK

Pelarliftar för inomhusbruk
Safelift är en serie kompakta och smidiga pelarliftar för
säkert arbete inomhus. Våra liftar kännetecknas av lågt
insteg, kort svängradie och låg vikt.
Med Safelift blir arbete på hög höjd effektivt och säkert,
behovet av stegar elimineras.
Våra liftar tillverkas i Sverige och är CE-märkta i enlighet
med de högt ställda kraven på säkerhet i EG-direktivet
och EN280 standarden.

Användningsområden
Safelifts produkter är utvecklade för att underlätta
arbetet inom exempelvis handel, installation, städning,
fastighetsskötsel, lager- och byggindustri.
Alla våra produkter är enkla att använda och underhålla.
Alla liftar levereras monterade och färdiga. Efter
arbetsdagens slut ansluts liften till ett vanligt vägguttag
och den inbyggda laddaren laddar batterierna.
Smidigare blir det knappast.
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4.95m

ARBETSHÖJD

STABIL KONSTRUKTION

320kg
EGENVIKT

VÅRA PRODUKTER
Safelift tillverkas i två olika varianter
PushAround och MoveAround, bägge modellerna tillverkas med arbetshöjd 4,95 m. Safelifts
pelarliftar är säkra och enkla att använda och kräver minimalt underhåll. Liftarna levereras
färdiga att användas på EU-pall. Efter arbetsdagens slut ansluts liften till ett vanligt vägguttag
och den inbyggda laddaren laddar batterierna.
Gå in på www.safelift.se för ytterligare information.

PushAround
Modellen där man själv flyttar
liften dit man vill ha den.

MoveAround
Modellen som man kör med
en joystick från korgen.

FÖRDELAR MED SAFELIFT
Frikoppling
Med ett enkelt handgrepp frikopplas
drivningen och liften flyttas manuellt.

Bruksanvisning
Ett smart fack gör att bruksanvisningen alltid är lättåtkomlig.

Liten svängradie
Med liten svängradie om 1,2m
tar sig liften enkelt runt hörn.

SÄKERT OCH EFFEKTIVT
ARBETE PÅ HÖG HÖJD
Förankringspunkt
När sele är ett krav.

USB-uttag
USB-uttag finns för enkel laddning av
surfplatta eller mobil.

Nödstopp
Om olyckan är nära.

SPECIFIKATIONER
Plattformsstorlek
Plattformslast
Antal personer
Arbetshöjd
Plattformshöjd
Lyfthastighet (2,95 m)
Vikt
Total bredd
Total höjd
Total längd
MoveAround körhastighet nedsänkt
MoveAround körhastighet upphöjd
Kraftkälla
Systemspänning
Batteriladdare
Lyftsystem
Hjul
Parkeringsbromsar PushAround
Parkeringsbromsar MoveAround
Höjd plattformsräcke
Höjd sparklist

0,53 x 0,76 m
Max 180 kg
Max 1 st
4,95 m
2,95 m
16 sekunder
320 kg
0,76 m
1,64 m
1,2 m
4 km/h
2 km/h
2 st 75 Ah (C20)
12 V-batterier, underhållsfria
24 V
230 V, 50 Hz / 60 Hz
Enkelverkande hydraulcylinder
Diameter 200 mm, polyuretanbeläggning, lämnar inga märken
Manuella fotbromsar
Automatiska
1,1 m
0,15 m

Safelifts
pelarliftar
enligt SS-EN
SS-EN-280
Safelift
AD30
/ AP30är
ärgodkända
godkänd enligt
280
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Safelift tillverkas och marknadsförs av:
Adress:
Låglyftar i Sverige AB
		Uttervägen 6
		
352 45 Växjö
Website:
E-post:

www.safelift.se
info@safelift.se

