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FLEXMOVER

FLEXMOVER
Fleksibel håndtering af byggemateriel
Løftekapacitet: 1100 kg
Kørehastighed: 4-6 km/t
Trækkraft: Stop/start på 6° hældning, fuldt lastet

Flexmover - AC model
Fleksibel håndtering af gipsplader og andet byggemateriel
Tunge, manuelle løft er stadig en af de største trusler mod arbejdsmiljøet på danske byggepladser - nemlig dårlige rygge og
ømme led i knæ og albuer. Derfor anbefaler Arbejdstilsynet, at
byggemateriel, som vejer mere end 20 kg, bliver transporteret
med mekaniske hjælpemidler.
Flexmover AC model er næste generation mekaniske transportvogn til håndtering af tunge gipsplader og andet byggemateriel.
Både hvad angår kvalitet og pris. Vognen er CE-mærket til mekanisk skub og træk.
I modsætning til tilsvarende produkter på markedet er Flexmover AC model billig i anskaffelse. Filosofien bag Flexmover
AC model er, at pris ikke må stå i vejen for brugen af sikre og
ergonomiske hjælperedskaber på danske byggepladser.
Transportvognen er udstyret med en moderne elektromotor,
der bringer den frem i ganghastighed. Ved kontinuerlig anvendelse er batterikapaciteten fire timer. Fuldt lastet forcerer
vognen stigninger på op til seks grader og vognens hæve/sænke-lad løfter 1.100 kg.

For let at kunne komme rundt i rum og gange er Flexmover AC
model udstyret med let manurérbare hjul, der drejer på for- og
bagaksel samtidig.
Derved opnår vognen stor manøvredygtighed og kan tages med
rundt efterhånden, som arbejdet skrider frem.

Flexmover AC model har et robust design.
Den modstår byggepladsens støv og kører let over ujævne overflader.
Producent: Flexmove ApS.
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Tekniske Data
Kørehastighed:

Ca. 4-6 km/t

Bredde:

700 mm

Max last:

1.100 kg.

Højde:

915 mm

Løfteevne:

1.100 kg.

Vægt:

300 kg.

Trækkraft:

Stop/start på 6 graders
hældning, fuldt lastet

Længde inkl.
styrehåndtag:

2.950 mm

Hjul:

Gummihjul

Motoreffekt:

2 Hp, 1,5 KW/1500W

FLEXMOVER TELECRANE

