WARRY MOBIELE STAALDRAAD BOUWLIFT
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7,5 meter mast (4x1,5 m).
platform 1.50x0,90 meter.
2 grote luchtbandtransportwielen.
kopstuk met autokoppeling.
kopschot 1,1 m en mastafscherming tot 1,8 m.
vast hekwerk op plateau
parallel aan het kopschot.
elektrisch gecontroleerd
draaihek laadzijde.
elektrisch gecontroleerd
etage overstapklep 0,6 m
aan steigerzijde.
verstelbare onder– en
bovenafslag.
valveiligheid op de 2 mastgeleiders.
slappe kabelbeveiliging.
hijs- en elektrakabels voor
10,5 meter masthoogte.
solide RVS schakelkast met
bedieningsdrukknoppen.

lift is geheel verzinkt.
Meerprijs:
Etagestopplaatshek model
schuif.

Technische specificaties Warry Whippet 200/99L
Max hefcapaciteit
200 kg
Hef/daalsnelheid
± 0,30m/sec
Max. mast verankerd
12 m
Masthoogte vrijstaand
7,5 m
Verankeringafstand
6m
Transportafmetingen
LxBxH
755x160x270 cm
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Afmetingen platform
Gewicht basismachine
Gewicht mastelement
Lengte mastelement
Motorvermogen
Voeding 1fase
Stuurstroomspanning

150x90 cm.
ca. 480 kg
35 kg
1,492
1,1 kW
230 V 50 Hz
42 Volt

De Warry Whippet mobiele staaldraadbouwlift 200/99L is de nieuwste uitvoering van een hele reeks Warry
bouwliften, welke vanaf 1948 door Bouwma op de markt gebracht worden. Eenvoud en solide bouw maakt
deze staaldraadbouwlift tot en alleskunner en onmisbaar voor welk project u maar kunt bedenken. De
krachtige 230 Volt lichtnet remmotorreduktor maakt het mogelijk 200 kg goederen eenvoudig op de plaats
te brengen. Een onmisbare machine voor verbouw, renovatie, woningbouw, villabouw, afbouw, utiliteitsbouw enz. Natuurlijk verlangt u dat een bouwlift eenvoudig is te transporteren, op te stellen of te strijken.
De Warry Whippet mobiele staaldraadbouwlift heeft al deze mogelijkheden in zich. Het eerder gepatenteerde Warry Whippet kantelsysteem maakt het mogelijk de lift, op de standaard hoogte van 7,5 meter, met 2
man eenvoudig binnen enkele seconden op de stellen of te strijken. De uitneembare stabilisatiepoten in
het frame zorgen ervoor dat de transporthoogte gering is en de lift makkelijk op een vrachtwagen of grote
aanhanger vervoerd kan worden. Ook het transport op de bouwplaats is kinderlijk eenvoudig door de 2
grote luchtbandwielen en het ontbreken van uitstekende delen. De lift is eenvoudig als een brandladder
over elk oneffen terrein te vervoeren. De mast, frame en platform zijn geheel volbad verzinkt. Zoals alle
andere Warry Bouwliften is de WW 200/99L conform laatste NEN 12158-1+A1 en machine Richtlijn
2006/42/EG. Constructiewijzigingen voorbehouden.

