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LIFT 200 STANDARD

LIFT 250 COMFORT

FIXLIFT 250

200 kg
25 m/min

1 kW/230 V/50 Hz 

30 m/min
1.3 kW/230 V/ 50 Hz 

19/38 m/min

Solidna i niedroga

Niezawodna i mocna

Szybka i praktyczna

Udźwig do

Prędkość

250 kgUdźwig do

Prędkość

250 kgUdźwig do

Prędkość

0.6/ 1.2 kW/230 V/50 Hz 

Platforma dla dachówek z
podnoszoną boczną osłoną
z siatki, wózek i 2 palety

Podpora dachowa szyn
regulowana od 37 do 60 cm
wysokości.

Uchwyt pozwalający na założenie
3 wiader, zakładany na
platforme uniwersalną

Platforma uniwersalna z
zamkniętymi burtami bocznymi

Osłona platformy uniwersalnej

Platforma uniwersalna z
otwarymi burtami bocznymi
umożliwiającymi przewożenie
długich przedmiotów

Dwa warianty płynnego nastawnego
załamania szyn:
- Symetryczne w zakresie
od 20 do 45 stopni
- Niesymetryczne w zakresie

od 20 do 45 stopni 

Platforma transportowa VARIO
z trzema rozkładanymi klapami
bocznymi i regulowanym kątem
nachylenia.

Przechylny zasobnik umożliwiający
transport materiałów sypkich do
wnetrza budynku

Podwozie transportowe do
łatwiego transportu
urządzenia

Wózek połaciowy do
rozwożenia dachówek 
po łatach

Zasobnik może się przechylić
do 130 stopni (to bardzo wygodne
i praktyczne, jeśli nachylenie drabiny
jest bardzo strome lub jeśli nie ma
dużo miejsca).

Uchwyt do transportu płyt
o regulowanej szerokości
od 0,5 do 1,6 m

Wzmocniony segmet szynowy
masztu o udźwigu 200 / 250 kg

Standardowy segmet szynowy
masztu o udźwigu 150 / 200 kg

Nośność urządzenia zależy
od nachylenia, rodzaju oraz ilośći 
segmentów szynowych

Winda dekarska GEDA LIFT to jedno z najbardziej popularnych urządzeń,
szczególnie  znane wśród dekarzy.

Duza ilosć wersji i bogate wyposazenie opcjonalne sprawia że urzadzenie
GEDA LIFT sprawdza się na wielu budowach przy pracach: dekarskich, 
konserwacyjnych oraz remontowych. Do zadań wymagających szczególnego
zastosowania  producent oferuje urzadzenia w wykonaniu specjalnym np. do
transportu kolektorów słonecznych i przeprowadzek.

Ze względu na stosunkowo duży udźwig oraz możliwość zastosowania kilku
wymiennych platform które umozliwiają transport różnorakich materiałów
budowlanych, co pozwala zaoszczedzić czas oraz obniza koszty
pracownicze.

Do typowych zastosowań w zupełnosci wystarczającym 
urzadzeniem jest GEDA LIFT Standard w wersji 
GEDA LIFT Comfort poza większą prędkością i udźwigiem
otrzymujemy mozliwość wypięcia sterowania i krańcówki.
Do zalet wersji Comfort wybierając urządzenie 
GEDA FIXLIFT należy dodać dwie prędkości pracy. 

ul. Podskale 13, 30-522 Kraków
tel/fax. +48 12 656 61 71

altus@altus.pl

Schemat GEDA LIFT

Pakiet serwisowy GEDA LIFT


