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Håndterer
gipsplader med
største lethed
Smartlift har udviklet en specialudgave af den populære,
selvkørende Smartlift, som er
beregnet til at udføre arbejde
med gipsplader, fiberplader og
lignende.

• To vakuumkredse med separate pumper
• Trinløs i alle bevægelser
• Automatisk indstilling til vandret eller
lodret position via gyrosystem
• Dobbelt hastighed på bevægelserne
løft, udskydning og tilt
• Selvkørende
• Arbejdsbesparende
• Forbedrer arbejdsmiljøet
• Gennemprøvet
dansk kvalitet
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SL Gipsy har indbygget Gyrosystem, så
liften automatisk og
hurtig finder vandret
eller lodret position.

SL Gipsy
Løftekapacitet

Liften har sideforskydning til
den sidste korrektion af gipspladerne inden montering.

Bommen har et ekstra
manuelt udskud foruden
det elektriske.

SL Gipsy klarer
nye krav ved
gipsmontering
Håndtering af gipsplader er en af de store arbejds
miljømæssige og praktiske udfordringer på byggepladserne.
Nye regulativer fra Branchearbejdsmiljørådet (BAR)
med krav om elimination af alt manuelt løft ved
montering af større plader og eksempelvis fibergipsplader sætter fokus på disse arbejdsopgaver.
Smartlift har lige fra sin etablering arbejdet med at
udvikle lifte, der kan håndtere gipsplader ved hjælp
af vakuum.
Læs mere i ”Branchevejledning om håndtering af
gipsplader” på www.bar-ba.dk.
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Tekniske specifikationer

1350 mm
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Beskrivelse

Værdi

Egenvægt

480 kg

Maskinhøjde

1340 mm

Maskinbredde (min)

620 mm

Maskinlængde (min)

2120 mm

Udskydning af arm

500 mm

Kip af åget med
udskyderarm vandret

50˚ bag / 50˚ frem

Sideforskydning

100 mm

Ladestrøm

230 volt

Integreret lader

MXT 14

Opladningstid

Ca. 8 timer

Batteri (2x12 v) 24 volt

2 x 60 A

Driftsperiode pr. oplad.

Ca. 24 timer

Fremdriftsmotor

700 Watt

Sugekopper

4 x Ø 125 mm
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