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Combi Lift

Altius Combi Lift kombinerar lastbryggans och lyftbordets egenska-
per i en helt unik produkt. Med samma dockningssystem hanteras 
gods effektivt från både lastbilar och paketbilar.
Altius Combi Lift är speciellt utvecklad för lastningsplatser där 
fordon med stor variation i storlek och utförande använder samma 
lastningsplats. På detta sätt undviks separata lastningsplatser och 
utrymmet utnyttjas maximalt.
Den intelligenta styrningen gör arbetet lätt och säkert. Med ett 
enkelt knapptryck väljs mellan funktionerna ”Lastbrygga” eller ”Lyft-
bord”. Sedan är det bara att köra! 
Styrningen baserar sig på programmerbar logik, vilket innebär att 
funktionerna lätt kan uppdateras eller kompletteras ifall situationen 
kring Combi Liften skulle ändra i framtiden.

Läs med om Altius Combi Lift på www.altius.fi

Altius Combi Lift
2600 x 3500 mm (LxB), 6000 / 3000kg

Lastbrygga och 
lyftbord i ett



Combi Lift

Teknisk specifikation  

Nominell bredd 3500 mm
Nominell längd 2600 mm
Lastbryggans bredd 2000 mm
Lastbryggans längd 2500 mm
Lastkapacitet Lastbrygga 6000 kg
 Lyftbord  3000 kg
Bygghöjd 700 mm
Lyftrörelse lyftbord Max 1250 mm (anpassas enligt kajhöjd)
Vertikalt arbetsområde lastbrygga
Höjd över lastbrygga 350 mm
Höjd under lastbrygga 350 mm
Utskjut teleskopläpp 500 mm
Ytbehandling RAL 9004 / RAL 2011
Nominell spänning 400 V 3-fas
Nominell effekt 2,2 kW
Europeiska standarder EN 1570-1 och EN 1398

I lyftbordsläge dras den steglösa teleskopläppen automatiskt in och kommer inte i vägen

Altius Combi Lift fås även med helt kundanpassade mått och färger. Vi står 
gärna till tjänst med våra kunskaper och erfarenheter redan i planerings-
skedet och skapar vid behov måttritningar till installationsplatsen utan 
extra kostnader. Även detaljerna och kringutrustningen ger Combi Liften ett 
mervärde. Använd-bara tillägg är t.ex. ledljus för chauffören, skyddsräcken, 
skyddsväggar, skyddstak, portar och trappor, för att nämna några.
Altius Combi Lift uppfyller de europeiska standarderna för lyftbord och last-
bryggor och är naturligtvis också CE-märkt.

De mekaniska låsen aktiveras automatiskt när 
Combi Liften används som lastbrygga

Enkel manövrering med tydliga instruktioner

Combi Lift
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