Combi Lift
– Lastauslaiturin ja nostopöydän yhdistelmä

Altius Combi Lift
2600 x 3500 mm (PxL), 6000 / 3000kg
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Altius Combi Lift yhdistää lastauslaiturin ja nostopöydän ominaisuudet
uudessa ainutlaatuisessa tuotteessa.
Samalla telakointijärjestelmällä tavarat siirretään tehokkaasti sekä
kuorma-autoista että pakettiautoista.
Altius Combi Lift on erityisesti kehitetty lastauspaikalle missä erikokoiset ja erilaiset ajoneuvot käyttävät samaa lastauspaikkaa. Käytettäessä Combi Lift nostinta ei tarvita erillisiä lastauspaikkoja eri ajoneuvoille
vaan tilankäyttö on paras mahdollinen.
Älykäs ohjausjärjestelmä tekee työn helpoksi ja turvalliseksi. Napinpainalluksella valitaan toiminto ”Lastauslaituri” tai ”Nostopöytä” eikä
muita toimenpiteitä tarvita.
Ohjaus perustuu ohjelmoitavaan logiikkaan, mikä tarkoittaa että toiminnot voidaan helposti päivittää tai uudelleenohjelmoida, jos tuotteeseen halutaan lisätoimintoja tai muutoksia jatkossa.
Lue lisää Altius Combi Lift tuotteesta www.altius.fi sivustolla.

Combi Lift

Mekaaniset lukot aktivoidaan automaattisesti kun
Combi Lift tuotetta käytetään lastauslaiturina

Nostopöytä-tilassa portaaton teleskooppiläppä siirtyy automaattisesti nostopöydän sisälle eikä
näinollen ole tiellä.

Altius Combi Lift saadaan haluttaessa asiakkaan toivomissa väreissä ja
mitoissa. Olemme mielellämme avuksi jo suunnitteluvaiheessa ja luomme
tarvittaessa mittakuvat asennuspaikalle ilman lisäkustannuksia.
Yksityiskohdat ja oheislaitteet antavat Combi Lift tuotteelle lisäarvoa. Käytännölliset lisävarusteet ovat esim. suuntavalo kuljettajalle, suojakaiteet, suojaseinät, suojakatto, portit sekä portaat, muutamia varusteita mainitaksemme.
Altius Combi Lift täyttää Eurooppalaiset standardit nostopöydille sekä lastauslaitureille ja on tietysti myöskin CE-merkitty.
Yksinkertainen ohjaus sekä selvät ohjeet

Tekniset tiedot
Nimellisleveys
Nimellispituus
Kuormaussillan leveys
Kuormaussillan pituus
Kantavuus
Rakennekorkeus
Nostoliike nostopöydästä
Pystysuuntainen työalue lastauslaituri
Kuormaussillan yläpuolella
Kuormaussillan alapuolella
Työntävä kärjen ulostulo
Pinnoite
Nimellisjännite
Nimellisteho
Eurooppalaiset standardit

3500 mm
2600 mm
2000 mm
2500 mm
Kuormaussilta 6000 kg
Nostopöytä
3000 kg
700 mm
Max 1250 mm (sopeutetaan lastauslaiturin kork. mukaan)
350 mm
350 mm
500 mm
RAL 9004 / RAL 2011
400 VAC 3-vaihe
2,2 kW
EN 1570-1 ja EN 1398
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