Trappelifte til gods

Hvis trappen er en forhindring:
Har du gods som håndbæres op eller ned ad trapper?
Har du lager i kælderen med varertransport til og fra?
Har jeres ejendom affaldshåndtering i kælderplan?

- Så er det måske på tide
at få en trappelift til gods!
Hvorfor?
Godstransport over trapper bliver i
9 ud af 10 tilfælde løst ved manuel
håndbæring. ArbejdsTilsynet fraråder tunge løft over trapper.
Udover at det slider på dig eller
dine medarbejdere, så er det også
en af de hyppigste årsager til
skader på arbejdspladsen - med
sygefravær og varige mén til følge!

Hvad er en godstrappelift?
En HYDRO-CON godstrappelift
er designet til installering på væg
langs et trappeløb og kan
tilpasses stort set alle slags
trappeløb. Som variation kan den
også monteres på søjler, hvis en
væg ikke forefindes. Liften er
vejrbestandig og kan installeres
både inden- som udendørs.
Derfor er den robust, så den også
kan holde til en hårdhændet
behandling og kræver et
minimum af vedligehold.

Løsningen!
Med en godstrappelift fra HYDROCON er transport af gods over trapper
ikke længere et problem. Liften har en
enkelt konstruktion med en ladplade til
placering af godset. Laddet transporterer godset effektivt op eller ned over
trappen. Betjeningen er simpel, og
liften kan benyttes af alle personer
efter en kort sikkerheds-instruktion.

www.hydro-con.dk

Specifikationer:

Videre herfra?

Liften produceres til henholdsvis:
• 125kg (ladmål 600x400 / 600x600mm)
• 250kg (ladmål 1100x700 / 800x800mm)
• 500kg (ladmål 1200x800mm),
som er velegnet til europaller. Liften
er fremstillet i galvaniseret stål, og
platformen er udformet i skridsikker
dørkplade i aluminium. Laddet kan
klappes op og aflåses, når liften ikke
benyttes, så den optager minimal
plads på trappen.
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Vi har dygtige og erfarne folk, som
kan varetage hele projektet fra start
til slut. Vi håndterer alt lige fra
opmåling, produktion, montage og til
sidst godkendelse inden en
aflevering og idriftsættelse. Har du
interesse i at høre mere så kontakt
os for en drøftelse af eventuelle
løsningsmuligheder. Vi kommer
gerne ud og rådgiver i forhold til,
hvilke løsninger der vil være mulige.
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