Aero LIFT CLAD-LIFT 350

De revolutie in glas,panel en en platenhandling
Geen rugbelasting

·

Ideale werkhouding
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t e v re d en medewerkers · g e e n m a t e r i a a l s c h a d e s m e er
snelle mo ntage en handling
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1 Hoog draagvermogen met grote overcapaciteit en intelligente veiligheidsvoorzieningen. Alarm bij een te laag vacuüm.
Vacuümpomp met „Power Save“ ter
voorkoming van het te snel ontladen van
de batterijen.

4 De hefarm is uitgerust met een fijnregeling
voor het 100% verticaal handelen van de
platen of produkten. De hefarm kan met
volle last zowel naar voren als naar
achteren gekanteld worden, en het is
tevens mogelijk om horizontale lasten op
te nemen - het produkt 180° te draaien om deze bijvoorbeeld aan het plafond te
monteren.

2 Intelligente overbelastingsbeveiliging voor
maximale veiligheid. Bij het bereiken van
90% van de belasting gaat het alarm af.
Bij daadwerkelijke overbelasting gaat het
alarm af en kunnen de cilinders alleen in
worden getrokken.

5 De telescopische hefarm maakt het
mogelijk om (glas) platen of panelen overal
te positioneren. Door deze standaard
aanwezige verlenging van maar liefst 500
mm kunt u snel en simpel over obstakels
heen rijken

3 Een uiterst krachtige voorwielaandrijving
voor perfecte rijeigenschappen, zowel
binnen als ook buiten. Beide aangedreven
voorwielen zijn van een elektronische rem
voorzien.

6 Het multi-bewegelijke front maakt het
mogelijk dat de produkten in alle richtingen
zijn te bewegen. Het front kan zijdelings
verschuiven, 90 ° naar rechts of naar links
draaien en ook 360° roteren.

De CLAD-LIFT 350
Cladlift 350 – De revolutie in glas en panelen
handling. Met de Cladlift 350 vensterrobot
worden alle werkzaamheden extreem verbeterd.
Vensterelementen tot 350 kg kunnen rugbesparend gehandeld, getransporteerd en gemonteerd
worden.

De medewerker wordt lichamelijk minder belast
en werkt daardoor efficiënter. Aan de werkstukken
ontstaat minder schade en de montage is sneller
en effectiever. Een venster - panelenrobot, die
zowel arbeidsomstandigheden verbeterd als ook
effectiever werkt.

De v oordelen
Met de Cladlift 350 venster- panelenrobot kan
één persoon volstrekt moeiteloos tot 350 kg zware
lasten handelen en monteren, zonder rugklachten
en kans op verwondingen of schade aan de
producten.
De Cladlift 350 is de meest flexibele venster- panelenrobot met telescopische hefarm die op de markt
verkrijgbaar is, 360° eindloze verticale rotatie

en180° kantelmogelijkheid van glas en panelen
van horizontaal bodem tot horizontaal plafond.
De voorwielaangedreven Cladlift 350 kan zowel
binnen als buiten ingezet worden, en is extreem
manoeuvreerbaar. Het uiterst krachtige elektrohydraulische systeem heeft een traploze snelheidsregeling waarmee deze exact is te positioneren, en
voor alle denkbare toepassingen geschikt is

Specificaties
Buitenwerkse lengte: 
Buitenwerkse breedte: 
Max. hefvermogen: 
Max. last bij uitgeschoven arm: 
Min. afstand
tot voorzijde nappen: 
Max. afstand
tot voorzijde nappen: 

3

1 Een geïntegreerde 2-weg vacuümdraaikopinvoer maakt eindeloos 360° draaien van
de last mogelijk zonder kans op beschadigingen aan de vacuümslangen.

2 Multifunctioneel design bedieningspaneel
dat tevens uitneembaar is met drukknoppen en waarschuwingslampen .

1.450 mm
690 mm
350 kg
200 kg
550 mm
1.050 mm

Max. hoogte: 
Zijverschuiving: 
Fijnheffunctie: 
Rotatie: 
Contragewicht: 
Vacuümnappen: 
Batterijen: 
Eigen gewicht:		
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3 Ergonomische bedieningshendel met
ingebouwde veiligheidsfuncties, die aan
de strengste normen voldoen. Bedienings
dissel voorzien van een buik-beveiliging
en tuimelschakelaars voor het rijden met
automatisch remsysteem bij het loslaten
van de dissel

3.000 mm
100 mm
500 mm
360 °
8 x 15 kg
4 x Ø 270 mm
2 x 75 Ah
490 kg

4 O nderhoudsvrije lagers staan garant voor een
lange levensduur en lage onderhoudskosten.
Alle lagers en bussen zijn toepasbaar op
bouwplaatsen en zo geconstueerd dat ze
geen vet of olie nodig hebben

5 De ingebouwde lader zorgt ervoor dat de
unit op elke plek met een 220V aansluiting
geladen kan worden.

Wij nemen uw rugklachten graag van u over !!
Ons overige leveringsprogramma:

Schaarheftafels

Palletmagazijnen

Mini hoogwerkers

Work Positioners

Palletwisselaars

Kantelaars

Balancers en Manipulatoren

Vacuümapparatuur

Zwaarlastaanhangers

Note: Wijzigingen in technische specificatie en uitvoering voorbehouden

Lift Quality BV
Ruisvoorn 10, 4941 SB Raamsdonksveer
Tel: 0162-518 123, Fax: 0162-580 233
Website: www.liftquality.nl
e-mail: info@liftquality.nl

