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Säker och enkel åtkomst på låg nivå

POP-UP FÖR INOMHUSBRUK
GÅR ATT TA MED ÖVERALLT TILL OCH MED GENOM
ENKELDÖRRAR
POP-UP tar bort behovet av stegar och trappstegar och ska användas inomhus i miljöer med
behov av åtkomst på låg nivå. Den detaljerade
konstruktionen innebär att den erbjuder en
mängd specialfunktioner som säkerställer att
användaren har en säker och samtidigt enkel
lösning för åtkomst på låg nivå.

>> GLIDER IN I HISSAR…

Huvudfunktioner och -fördelar
Omedelbar åtkomst på låg nivå –
8 sekunder till fullständig plattformshöjd
Säker – konstruerad för fullständig stabilitet med en
säker arbetsbelastning på 240 kg
Plattformshöjd – fullständigt utdragen
plattformshöjd på 1,63 meter ger en genomsnittlig
arbetshöjd på 3,63 meter.
Enkel att transportera – kompakt storlek och vikt
innebär att den ryms på en lätt lastbil och att en
enda person kan leverera den
Enkel att manövrera – systemet med monterade
svängbara hjul som rullar jämnt innebär att den kan
placeras av en enda användare

>> …SAMT IN OCH UT…

>>ENKEL DRIFT, INGEN FORMELL
UTBILDNING BEHÖVS

Enkel att handha – enkla handinställningsreglage
styr alla funktioner för lyftning och sänkning
Utbildning – ingen formell utbildning krävs för att
manövrera POP-UP
Prisvärd – mycket konkurrenskraftigt pris (står sig
bra vid prisjämförelse med andra
utrustningslösningar för låga nivåer)
Batteridriven med universalladdare –
låga drifts- och ägandekostnader
Över 300 arbetscykler per batteriladdning –
klarar höga krav på daglig användning

>>…GENOM INNERDÖRRAR

Vinnare av
Product of the Year Hire
Awards Excellence 2006

Pop On - Pop Up - Pop Off

>> LÄTT VIKT, KOMPAKT OCH ENKEL
ATT TRANSPORTERA

Hög kvalitet, säkerhet och mångsidighet

Produktspecifikationer
POP-UP har konstruerats, tillverkats och testats i enlighet med både
den europeiska standarden EN280 och säkerhetskraven i det
europeiska maskindirektivet 98/37/EC.
Belastning
Säker arbetsbelastning (SWL)
Motsvarar

Mått
Maximal plattformshöjd
Maximal arbetshöjd
Plattformens längd
Plattformens bredd
Plattformens skyddsräcken, höjd
Fotbrädets höjd
Fotbrädets höjd (vid grind)
Maximalt tillåten manuell kraft
Maximalt tillåten vindstyrka
Maximalt tillåten chassilutning
Elsystem
Spänning
Motor
Batteri
Batteriladdare

Hydraulsystem
Maximalt tryck
Behållarens kapacitet
Funktionernas hastighet (ungefärlig)
Lyftning
Sänkning
Ungefärligt antal lyft

Mått vid förvaring
Totallängd
Totalhöjd
Totalbredd
Vikt
Totalmassa
Maximal hjulbelastning

240 kg
1 person + 160 kg
verktyg och material

1,63 meter
3,63 meter
1,01 meter
0,52 meter
1,10 meter
0,15 meter
0,10 meter
200 Newton
0 meter/sek.
0 grader

12 V likström
0,7 kW
80 Ah
automatisk,
för flera olika
spänningar

250 bar
1 liter

8 sekunder
8 sekunder
300 (fullständigt
laddad med säker
arbetsbelastning)

1,135 meter
1,636 meter
0,700 meter

215 kg
350 kg
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>> 8 SEKUNDER TILL FULLSTÄNDIG
PLATTFORMSHÖJD

