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Hvad er fordelene ved Stockmaster Tracker Platformstigen?

Arbejdet bliver gjort hurtigere fordi:
Den bevæges let henover hullede overflader og forhøjninger
Den er hurtig at flytte rundt med og kræver ingen opsætning
Den har et sikkerhedsgelændersystem som kan tilpasses arbejdet
Den fås med sikkerhedsbom ved platformindstigningen
Den er i overensstemmelse med europæiske standarder
og den fås i størrelser så den passer til dine opgaver
Stockmaster Tracker er en meget alsidig, mobil arbejdsplatform som er k
nem at bruge. De to store hjul gør det nemt at flytte den, -også hvor
overfladerne er ujævne og hullede. Ideel til både indendørs og udendørs
brug. Det smarte vippe- og styresystem, gør det nemt at manøvre og
flytte med stigen. Når der løftes i styrestængerne frigøres bremserne
og stigen kan flyttes til arbejdsstedet. Når styrestængerne slippes
bremses og fastholdes stigen så den står stabilt og sikkert.

Ét enkelt styresystem
gør det til et meget sikkert produkt.

Stockmaster

Med Vippe,- styre- og bremsestængerne aktiveret, er brugeren
placeret i passende afstand fra stigens front så fødderne ikke støder
på trinene. Trackerstigen flyttes hurtigere og nemmere end "Konkurrende"platformsstiger og skal ikke foldes ud når man når til arbejdsstedet. Trackerstigen er nemmere og hurtigere at flytte rundt,- og sparer
derved tid på jobbet.
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ET SIKKERT
VALG

Tracker er forsynet med et fleksibelt gelændersystem som kan monteres til tre forskellige
positioner så forbedret ergonomi i forbindelse med arbejdsposition kan opnås.
Ideel til vedligeholdelsesopgaver, proces inspektion og mange andre opgaver. Når den er udstyret med
"Auto-Safe Gate", en sikkerhedsbom der lukkes efter indstigning på platformen, er brugeren beskyttet
imod at dratte ned fra stigen, hvis der utilsigtet tages et kridt imod stigefronten.
Stockmaster Tracker er modulært opbygget. Dette muliggør at udskifte dele i tilfælde af utilsigtet beskadigelse. Er fremstillet af kvalitetsmaterialer og bygget til at holde længe.
Stockmaster Tracker vil servicere dig i mange år, og er med til at få arbejdet gjort.

Stockmaster Tracker, i alle tilfælde et Sikkert valg!

Se filmklip på www.stiger.lifterdk.dk

Stockmaster Tracker Størrelser
Tracker Størrelseskode

Platform Højde i milimeter
Arbejdshøjde i Meter

SM-T03
860

SM-T04 SM-T05
1145

1435

SM-T06

SM-T07

1720

2005

1.4 - 2.8 1.7 - 3.1 2.0 - 3.4 2..3 - 3.7 2.5 - 3.9

SM-T08 SM-T09
2295

2580

SM-T10

SM-T11

SM-T12

SM-T13

SM-T14

2865

3155

3440

3735

4015

2.8 - 4.2 3.1 - 4.5 3.4 - 4.8 3.7 - 5.1 4.0 - 5.4 4.3 - 5.7 4.6 - 6.0

Det er usikkert at håndtere store og tunge emner (over 5kg) i arbejdshøjder over 2.6 meter uden en lifthjælp. Se Stockmaster "WinchTruk"
Denne udvælgelsestabel må kun bruges som retningsgivende med hensyn til arbejdshøjden.
Omgivelserne skal altid være kendte inden et endeligt valg bliver taget.

Stockmaster Patenter er opnået og gældende i Australien, New Zealand, Europa og Nordamerika

