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WINCHTRUK

Facts omkring Stockmaster WinchTruk

En god investering fordi:
Den nedsætter håndteringstiden
Nedsætter bemandingsbehovet
Meget lille vedligeholdelsesbehov
Nedsætter behov for håndteringsudstyr
Minimerer risikoen for ulykker
Godkendt i hht. EU-standarder
Stockmaster WinchTruk er en meget sikker og enkelt betjent platformstige med lift - unik til at plukke fra lagerreolerne. Ideel til emner
på op til 60 kg som kan hentes ned og transporteres i samme arbejdsgang. Hele lagerprocessen udføres sikkert af blot én enkelt person,
-der kræves ikke en anden person til at række varerne op og
ned. Er forsynet med en manuelt betjent winch (håndsving), så trappeliften altid kan anvendes, idet den ikke skal til opladning. Varer
der placeres på liftplatformen sænkes ligesom ved brug af en stabler,
og der spares tid, da varerne ikke behøves at læsses over på en
trolley.Winch trukken er nem at skubbe rundt.

Stockmaster
Undgå at bære emner op og ned på en stige.
Den farlige handling at løfte og bære tunge varer op og ned på stiger
elimineres ved brug af Winchtrukken.
Ved brug af den simple løftemekanisme kan platformen placeres
i nøjagtigt den højde man ønsker for bedste håndtering af varerne.

TM

ET SIKKERT
VALG !

WinchTruk fås også med en såkaldt auto-Safe Gate så brugeren ikke kan falde bagover ved
utilsigtet at tage et skridt tilbage på reposen
Se filmklip på www.stiger.lifterdk.dk

Stockmaster WinchTruk er fremstillet af de bedste materialer og bygget til at holde længe.

Stockmaster WinchTruk, på alle måder et Sikkert valg!
Stockmaster WinchTruk udvælgelsestabel
Winch Truk størrelseskode
Platform højde millimeter

SM-WT4 SM-WT5 SM-WT6 SM-WT7 SM-WT8 SM-WT9 SM-WT10 SM-WT11 SM-WT12 SM-WT13 SM-WT14
1145

Arbejdshøjde m - op to 5 kg´s emner 1.4 - 2.8

1435

1720

1.7 - 3.1 2.0 - 3.4

Arbejdshøjde m - op til 20 kg´s emner 1.4 - 2.3 1.7 - 2.6

2005

2295

2580

2.3 - 3.7 2.5 - 3.9 2.8 - 4.2

2.0 - 2.9 2.3 - 3.2

2.5 - 3.4 2.8 - 3.7

2865

3155

3440

3735

4015

3.1 - 4.5

3.4 - 4.8

3.7 - 5.1

4.0 - 5.4

1.4 - 2.8

3.1 - 4.0

3.4 - 4.2

3.7 - 4.6

4.0 - 4.9

4.3 - 5.2

Tabellen er kun retningsgivende. Alle forhold bør medtages ved den endelige udvælgelse.

Stockmaster er patenteret i Australien, New Zealand, Europa og Amerika

