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Lösa transportproblem med huvudet
Att lyfta tunga laster upp och nerför
trappor är ett av de mest utmanande
problemen med transporter.
För det mesta krävs två fysiskt
starka personer för att utföra uppgiften.
Ryggar och leder blir därmed mycket
ansträngda och risken för olyckor är
hög.

A350 är vår speciella enhet för riktigt
tunga laster. Den transporterar gods
upp till 350 kg vilket lämpar sig särskilt
väl för transport av ugnar, spisar och
värmepannor.
Låt CargoMaster ta över dina tunga
laster och minimera riskerna för
personskador!

Med den ställbara lastplattan kan du
ändra lastens tyngdpunkt så att lasten
fördelas iämnt.

CargoMaster transporterar med lätthet
praktiskt taget alla tunga laster upp och
nedför trappor och väldigt lite fysisk
ansträngning krävs. I allmänhet räcker
det då med att en person utför
uppgiften.
CargoMasters A-serie är särskilt lämplig
för transport av extremt tunga och /eller
skrymmande gods. I sådana situationer
är säkerhet och stabilitet vår främsta
prioritet.

Pålitlig klättringsmekanism med
automatiska säkerhetsbromsar och
steglös hastighetskontroll.

 särskilt lämpad för transport av ugnar, värmepannor, elskåp, vitvaror osv.
 säker transport för laster upp till 350 kg
 stor avlastning för transportpersonalen
 extra bred lastkniv
som håller transportgodset
säkert på plats
 inga skador på
trapporna eller transportgodset
 utdragbara och justerbara handtag
 klättringshastigheten kan regleras steglöst
 underhållsfri
 punkteringssäkra och slittåliga däck
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A350 kan levereras i olika färger
I leveransomfånget ingår en trappklättrare Typ A350 med batteripaket, laddare och spännband.

Tillbehör för A350

Batteripaket

Stödbygel

Billaddarkabel

Extra batteripaket

För transport av högt
lastgods.

Finns som 12 V- eller
24 V-modell.

Stödplatta för runda
behållare

Bakvägg

Transporthjul

Vertikallyft

Skyddar lastgodset så
att det inte glider eller
repas.

Med transporthjulet går
lasten att utan större
ansträngning skjuta
fram på jämnt underlag.

Idealisk för t.ex. tillpassning och installation av spisar.
Vertikallyften placeras enkelt på CargoMaster och därmed
kan godset förflyttas upp och ner. Maximal lyftvikt 350 kg.

Hållare för runda behållare med en diameter på
150 till 800 mm.

Tekniska data
CargoMasters A-system motsvarar EGdirektivet 2006/42/EG för maskiner.
Med förbehåll för tekniska ändringar till följd av
kontinuerlig vidareutveckling.
AAT Alber Antriebstechnik GmbH är certifierat enligt
DIN EN ISO 9001:2008.

A350

Lyftförmåga i kg

350

Klättringshastighet (steg/minut)

4 - 10

Stigningshastighet, steglöst reglerbar (steg/minut)

15 - 30

Bredd i mm

590

Djup i mm

520

Höjd i mm

1195 - 1785

Vikt CargoMaster i kg

40

Vikt batteripaket i kg

6

Totalvikt inklusive batteri
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