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Platforma masztowa GEDA MCP

Platforma transportowa umożliwiająca
szybki transport ludzi na miejsce pracy

UNI-MAST
Innowacyjne rozwiązanie umożliwia
użycie uniwersalnych masztów GEDA
do wszystkich wciągarek zębatkowych
o udźwigu od 300 kg do 2000 kg.
Elastyczna i ekonomiczna praca
z użyciem tylko 1 masztu!

Międzynarodowe doświadczenie

4Idealne warunki pracy

ergonomiczna praca
gniazdka elektryczne na platformie

MCP 750

"elektryczne rusztowanie" pozwala
na wydajniejszą pracę o 40%

MCP 1500

montaż urządzenia do ściany

i bezpieczne
4Efektywne
użytkowanie
Niewielka ilość kotwień 			
Brak problemów przy dzierżawie
- urządzenie zabezpieczone przed
nadmiernym
		 przechyłem
- leplsze oświetlenie budynku
leplsze oświetlenie budynku
		

Wystarczy połączyć
1,5 m sekcje masztu
za pomocą 4 niegubiących
się śrub M 16 z nakrętkami
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PLATFORMA MASZTOWA GEDA MCP

Platforma masztowa

Platforma masztowa

MCP 1500
Podwójny maszt z platformą roboczą
może być łatwo rozbudowany do
długości 16,7 m i maksymalnym
udźwigu 1500 kg !

MCP 750

GEDA MCP "elektryczne rusztowanie" może być
montowane bezpośrednio na fasadzie budynku.
Możliwość dostosowania do różnych
kształtów fasady.

Pojedynczy
maszt 5,6 m

Pojednynczy maszt z platformą roboczą
o długości 5,6 m i udźwigu 750 kg
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Rozszerzenie do dwóch masztów do max. szerokości 16,7 m

MCP 750 / MCP 1500
Plaftormy masztowe umożliwiają szybkie i
wygodne zastosowanie.
Ze względu na budowe segmentową są

GEDA MCP 750

bardzo łatwe w montażu. Istnieje mozliwość

udźwig do
750 kg
długość platformy
5,6 m
kotwienie
6m
długość segmentu
3m
max. wysokość
100 m
prędkość podnoszenia 9m/min.

rozbudowy platformy pracującej na jednym
maszcie do wersji dwu masztowej,
otrzymując możliwość pracy na platformie o
długości do 16,7 m. Urządzenia GEDA MCP
mogą pracować na dowolnej fasadzie budynku.

4Montaż i demontaż

użycie standardowych elementów rusztowania
uniwersalny maszt GEDA może być użyty
z wieloma innymi wciągarkami GEDA
oszczędność miejsca w transporcie i magazynowaniu
		

4Bezpieczeństwo

wskaźnik przeciążenia i wyłącznik bezpieczeństwa
automatyczna kontrola pochylenia
system diagnostyczny
				

jeden maszt

GEDA MCP 1500

dwa maszty

udźwig do
1500 kg
długość platformy
16,7 m
kotwienie
10 m
długość segmentu
5m
max. wysokość
100 m
prędkość podnoszenia 9m/min.

