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باالبر هيدروليکي سري  EHSو  EHSAو ESL
باالبر هيدروليکي سري  ( EHSتک ريل )
 ارتفاع کاربردي 10-9-8 :و  11متري مجهز به سيستم الکتروهيدروليک برق تکفاز شهري و يا برق و باطری سهولت استقرار و بکارگيري توسط يک نفر در زمان کوتاه قابل کنترل از داخل سکو و بيرون دستگاه مجهز به سيستم بارگيري راحت و آسان توسط دو نفر داراي تجهيزات مخصوص کاهش ارتفاع بمنظور حرکت ازوروديهاي با ارتفاع کم
 دارا بودن چرخ خودرويي و چرخ کارگاهي -ظرفيت بار  130کيلوگرم ( تک نفره )

مدل

EHS 1100

EHS 1000

EHS 900

EHS 800

حداکثر ارتفاع کاربردی(سانتیمتر)

1000

1000

900

800

ظرفیت بار(کیلوگرم)

130

130

130

130

ابعاد سکو(سانتیمتر)

60*60*110

60*60*110

60*60*110

60*60*110

ابعاد جمع شده دستگاه در حالت ایستاده(ارتفاع.عرض.طول)(سانتیمتر)

141*75*255

141*75*235

141*75*215

141*75*195

ارتفاع جمع شده با سیستم کاهش ارتفاع(سانتیمتر)

195

188

186

----

وزن دستگاه (کیلوگرم)

355

340

320

310

ابعاد شاسی در حالت کاربردی (عرض.طول)(سانتیمتر)

180*140

180*140

180*140

180*140

برق مورد نیاز

220V.AC or AC-DC

220V.AC or AC-DC

220V.AC or AC-DC

220V.AC or AC-DC
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باالبر هيدروليکي سري  ( EHSAتک ريل )

ارتفاع کاربردي 10-9-8 :و  11متري
مجهز به پايه مخصوص جهت دسترسي آسان
به ارتفاعات باالي صندليهاي ثابت و سطوح
شيبدار در سالن هاي سينما و آمفي تئاتر

باالبر هيدروليکي سري  ( EHLتک ريل )

ارتفاع کاربردي 10-9-8 :و  11متري
داراي چرخ خودروئي  -قابلیت بارگیری و حمل و نقل آسان
براي انتقال به مكان هاي مختلف

سهولت استقرار و بکار گيري توسط يک نفر در زمان کوتاه
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باالبرهاي هيدروليکي سري  EHDو ( EHDLدو ريل )
ارتفاع کاربردي  10-9-8 :و  12متري
 سیستم الکتروهیدرولیک قابليت کار با برق شهري  ACو یا باتري DC سهولت استقرار و كار توسط يک نفر در زمان کوتاه براي کار کردن همزمان دو نفر ايجاد سطح اتکاء گسترده و ايمن توسط بازوهاي اطراف دارا بودن چرخ خودرويي و چرخ کارگاهي قابليت يدک شدن و حمل آسان در مدل EHDL -ظرفيت بار  200کيلوگرم

EHD 1200

EHD 1000

EHD 900

EHD 800

حداکثر ارتفاع کاربردی(سانتیمتر)

1200

1000

900

800

حداکثر ارتفاع کف سکو تا زمین(سانتیمتر)

1020

820

720

620

ظرفیت بار(کیلوگرم)

200

200

200

200

ابعاد سکو(ارتفاع.عرض.طول)(سانتیمتر)

162*85*120

162*85*120

162*85*120

162*85*120

ابعاد جمع شده دستگاه(ارتفاع.عرض.طول)(سانتیمتر)

205*125*245

195*110*205

195*110*190

195*110*175

عرض دستگاه در حالت کاربردی(سانتیمتر)

275

215

215

215

وزن تقریبی دستگاه(کیلوگرم)

600

560

530

510

مدل
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باالبرهاي هيدروليک سري  ( EHFLچهار ريل )

ارتفاع کاربردي 18- 16-14-12-10 :متري
 جهت کار همزمان دو يا سه نفر در ارتفاع جابه جايي راحت مجهز به چرخ خودرويي داراي قابليت يدک شدن و حمل آسان دارای سیستم الکتروهیدرولیک قابليت کار با برق شهري  ACو با باتري DC سهولت استقرار و بکار گيري توسط دو نفردر زمان کوتاه

مدل

EHFL 1800

EHFL 1600

EHFL 1400

EHFL 1200

EHFL 1000

حداکثر ارتفاع کاربردی(سانتیمتر)

1800

1600

1400

1200

1000

حداکثر ارتفاع کف سکو تا زمین(سانتیمتر)

1620

1420

1220

1020

820

ظرفیت بار(کیلوگرم)

250

250

250

250

250

ابعاد سکو(ارتفاع.عرض.طول)(سانتیمتر)

185*120*120

185*120*120

120*120*185

185*120*120

185*120*120

عرض دستگاه در حالت کاربردی(سانتیمتر)

420

420

420

420

420

ابعاد جمع شده دستگاه(ارتفاع،عرض،طول)(سانتیمتر)

310*185*330

310*185*300

260*185*310

310*185*225

310*185*195

وزن تقریبی دستگاه(کیلوگرم)

1590

1495

1380

1265

1185
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باالبر نفربر هیدرولیکی مدل EHDF
ارتفاع کاربردی  20تا  25متر
قابل استفاده همزمان  2نفر داخل سکوی کار
قابلیت جابجایی توسط  2نفر و امکان یدک کردن به وسیله خودرو
مناسب نقاط مرتفع  -مجهز به سيستم ضد سقوط
امکان راه اندازی با برق شهر ( )ACو در صورت سفارش مشتری با نیروی باطری ()DC
مدل

EHDF 2500

EHDF 2000 EHDF 2200

حداکثر ارتفاع کاربردی(سانتیمتر)

2500

2200

2000

حداکثر ارتفاع کف سکو تا زمین(سانتیمتر)

2320

2020

1820

ظرفیت بار(کیلوگرم)

200

200

200

ابعاد سکو(ارتفاع.عرض.طول)(سانتیمتر)

70*157*106

70*157*106

70*157*106

عرض دستگاه در حالت کاربردی(سانتیمتر)

580

500

500

ابعاد جمع شده دستگاه(ارتفاع،عرض،طول)(سانتیمتر)

200*350*320

200*328*300

200*328*280

وزن تقریبی دستگاه(کیلوگرم)

2300

2100

1800
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نردبان هاي کشويي چرخدار سري DML

ارتفاع کاربردي 16-12-8 :متري
 با سیستم وینچ  ،گیربکس دستی مناسب نقاط مرتفع مجهز به سيستم ضد سقوط قابلیت حمل ونقل آسان درسطوح مختلف و ناهموار
 دارای قابلیت استقرار توسط دو نفر وحتی یک نفر  ،در زمان کوتاه
 قابل جابجایی توسط نفر وامکان یدک کردنبوسیله خودرو
 -محکم  ،بادوام و ایمن

باالبر برج پیمای CLIMBER

باالبر هاي برج پيما
 براي ارتفاعات نامحدود جهت کار روی نمای ساختمان وبرجهای مرتفع
 برق مورد نیاز  220 :یا  380ولت دارای سامانه دستی جهت فرود درهنگام قطع جریان برق
 تک فاز و سه فاز و پنوماتیک با سکوهایی تا طول  7متر -نصب و بهره برداری سریع و آسان
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