Snabb och effektiv montering av byggnadsställningar!

Ställningshiss HD-G

www.boecker-group.com

Ställningshiss HD-G
Snabbt och effektivt ställningsbygge
Förr i tiden tog det ofta flera dagar att bygga upp en ställning. Tack vare moderna ställningssystem tar det idag
beroende på projekt endast ett par timmar. Den på ett chassi uppbyggda ställningshissen HD-G från Böcker är den
idealiska hissen för att utnyttja denna högre monteringshastighet effektivt. Tack vare teleskopiska aluminiummaster
kan HD-G byggas upp till max 36 m på några få minuter utan montering av extra master. Denna hiss är klart överlägsen de klassiska kuggstångsdrivna hissarna vid montering och demontering av ställning.

Ställningshissen HD-G:s fördelar
Ekonomisk drift
Masten är teleskoperbar upp till 36 m, därmed är
uppbyggnaden tydligt snabbare än med kuggstångsdrivna hissar.
Hög transporthastighet genom stark motor
Mastförankringar som kan monteras snabbt och
säkert gör att hisshöjden lätt kan anpassas till
ställningens höjd
Stor lastplattform för alla ställningskomponenter och
även lämplig för transport av europapallar
(innermått 1,40 x 0,85 m)
Bekväm manövrering
Rangeringsdrift för exakt positionering på arbetsplatsen
Beträdbar plattform med tillräcklig plats för alla
ställningsbyggmaterial
Enkel lastning och avlastning utan kant
Demontering av stängerna ej nödvändig
Stark och effektiv motor
Den senaste generationens Hondamotor med stor
kraft och optimerad förbrukning och låg bullernivå.
Bensinmotor gör hissen oberoende av strömförsörjningen på arbetsplatsen.
Motorns alla funktioner kan styras utan att skyddshuven måste tas av
Maximal säkerhet
Linbrottsäkring för maximal säkerhet
Korgen säkrad mot fall med en extra bärvajer
Plattformen kan förreglas med en enkel mekanism
Hissen kan ej manövreras när korgen är öppen
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Snabb och effektiv i alla lägen!

Motorns alla funktioner kan styras
utan att skyddshuven måste tas av

Stark Honda-motor

Draganordning ställbar i höjd

Brett stödhjul med två däck (tillval)

Fasta förzinkade vevstöd bak och
svängbara fram

Motorns manöverpanel

Drivenhet för enkel manövrering

Stor plattform (1,40x0,85 m)

Jämn lastkant tack vare utdragbar
undre förlängning

Inbyggd belysning
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Suveräna köregenskaper
HD-G övertygar inte bara på arbetsplatsen genom hög arbetshastighet och maximal effektivitet. De suveräna köregenskaperna gör den också till en pålitlig partner i trafiken. Tack vare låg tyngdpunkt, mot stången
monterade skenor och tandemaxel är HD-G även vid den tillåtna maxhastigheten på 80 km/tim mycket lätt
att kontrollera. Samtidigt kan hissen p g a den låga egenvikten på 2,7 t även dras av en lämplig dragbil.

Boggie för optimal gång
Låg tyngdpunkt förbättrar köregenskaperna
Masterna sticker inte ut bak, därigenom större
säkerhet särskilt i kurvor och vid rangering
Kompakt konstruktion med kort mast gör
HD-G mycket lättmanövrerad trots sin storlek
Inbyggd belysning

Tekniska data
Modell

HD 36G / 2W-8H

Nyttolast [kg]

300

Max utkörd längd [m]

36

Max plattformshöjd [m]

35

Transporthastighet [m/min]

42

Fordonsmått [mm] L x B x H

8.100 x 1.870 x 2.800

Bredd med utkörda stöd [mm]

4.640

Tillåten totalvikt [kg]

2.700

Styrskenor:
Paketlängd [mm]
Axelbredd [mm]

7.000
1.540

Plattform innermått:
Längd [mm]
Bredd [mm]

1.400
850

Stång

Kulkoppling/dragögla – ställbar i höjd

Motor

Honda GX 630, ottomotor med startanordning
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SERVICE NETWORK
IN EUROPE

Böcker Belgium NV
Boomsesteenweg 101 · B-2630 Aartselaar
Tel
+32 (0) 3 / 45 76 241
Fax +32 (0) 3 / 45 76 242
Mail belgium@boecker-group.com
Böcker France SAS
Zac du TEC · F-30320 Marguerittes
Tel
+33 (0)4 6620 9364
Fax +33 (0)4 6620 9926
Mail france@boecker-group.com
Böcker Italia srl
Via C. Beccaria 3 · I-37036 San Martino
Tel
+39 045 / 87 80 399
Fax +39 045 / 87 80 420
Mail italia@boecker-group.com
Böcker Nederland B.V.
De Geerden 22 · NL-5334 LE Velddriel
Tel
+31 (0) 418 / 571 444
Fax +31 (0) 418 / 635 222
Mail nederland@boecker-group.com
Böcker Schweiz AG
Striegelstraße 1 · CH-4665 Oftringen
Tel
+41 (0) 62 / 797 62 62
Fax +41 (0) 62 / 797 62 68
Mail schweiz@boecker-group.com
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Böcker Maschinenwerke GmbH
Lippestraße 69 –73 · D-59368 Werne
Tel
+49 (0) 23 89 / 79 89-0
Fax +49 (0) 23 89 / 79 89-9000
Mail info@boecker-group.com
Web www.boecker-group.com

HAKI AB
Glimåkravägen 4
SE-289 72 Sibbhult
Sweden
Tel
Fax
Mail
Web

+46 44 494 00
+46 44 494 72
info@haki.se
www.haki.se
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