Innovatiekracht
Knowhow
Modernste productietechnologieën

De juiste lift voor elke toepassing.

Wereldwijde competentie

Basiseenheid bestaande uit:
• elektrische lier 230 V/50 Hz met
43 m touw (Ø 6 mm), 21 m snoer met
eindschakelaar, besturing (24 V) met
noodstop en 5 m snoer (besturing en
eindschakelaar insteekbaar voor GEDA
LIFT 250 COMFORT en FIXLIFT 250,
klaar geïnstalleerd voor GEDA LIFT 200
STANDARD)
• standaard trolley met veiligheidsrem in
geval van touwbreuk
• kopsectie met snelsluit-katrol
• voetsectie 2 m

LIFT 200 STANDARD

stevig & voordelig

LIFT 200 STANDARD

Laadcapaciteit tot 200 kg
Liftsnelheid 25 m/min
1 kW/230 V/50 Hz

LIFT 250 COMFORT

LIFT 250 COMFORT

FIXLIFT 250

betrouwbaar & krachtig
Laadcapaciteit tot 250 kg
Liftsnelheid 30 m/min
1,3 kW/230 V/50 Hz
Uw dealer:

250 kg!

GEDA-Dechentreiter
GmbH & Co. KG

snel & handig
Laadcapaciteit tot 250 kg
Liftsnelheid 19/38 m/min
0,6/1,2 kW/230 V/50 Hz
Uitgave 04/07/NL

Nu tot

FIXLIFT 250

Mertinger Straße 60
D-86663 Asbach-Bäumenheim
Phone +49 (0) 906 9809-0
Fax +49 (0) 906 9809-50
vertrieb@geda.de
www.geda.de

Tijdelijke installaties
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Het liftconcept voor een economisch
transport van materiaal.
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De GEDA LIFT, die zijn waarde al duizenden keren
heeft bewezen, is de ideale transportlift in de bouw.
Enorme voordelen en de bekende GEDA robuustheid
maakten hem tot de marktleider in Europa.
U kunt onnodige onderhoudstijd besparen vanwege
het topkwaliteit-materiaal, uitstekende verwerking en
een perfecte aandrijving. GEDA LIFT, de schuine lift voor
alles wat omhoog of omlaag getransporteerd moet
worden!



5






 Pannenhouder speciaal voor dakdekkers, met opklapbaar veiligheidshek
en pannenwagen.
2 U kunt het dak ook dekken onder
de ladder met de variabel tussen 37 en
60 cm instelbare dakbok.
3 Universeel platform met opgeklapte
zijprotectie voor het transport van allerlei
bouwmaterialen (op afbeelding met
emmerrek en emmers).
4 Universeel platform met gesloten
zijprotectie – het veelzijdig inzetbare
transportmiddel!
5 Universeel platform met opgeklapte
zijprotectie en voorklep.
6 Universeel platform met opgeklapte
zijprotectie waardoor ook volumineus
materiaal getransporteerd kan worden.
7 Traploos instelbaar kniestuk, verkijgbaar in twee varianten, met lang en kort
stuk (van twee kanten te gebruiken) of
met twee even lange stukken.
8 Voor het varioplatform met zijn opklapbare zijprotectie is ook het transport
van volumineus materiaal geen enkel
probleem. De helling van het platform is
instelbaar.
9 De kipbak voor de standaard trolley
wordt automatisch geleegd door de
kipinrichting, die ook in een gebouw
gebruikt kan worden. De instelbare ondersteuning is in de levering inbegrepen.
 De lier kan gemakkelijk worden
vervoerd door een wagen te gebruiken
– daardoor kunnen ook de losse componenten van de gedemonteerde GEDA
LIFT makkelijk worden vervoerd en
opgeslagen op een ruimtebesparende
manier.
 Makkelijk werken op het dak dankzij
de dakpannen-lattenwagen.
 De kipbare trolley kan de bak tot 130°
laten kippen (erg handig als de ladder
erg steil staat of als er niet veel ruimte
is).
 Door de kiptrolley te gebruiken met
de platendrager kunnen ook grote
platen makkelijk afgeladen worden.
 Versterkte ladders voor max. 250 kg
laadcapaciteit.
 Ladders voor max. 200 kg laadcapaciteit.

Wij hebben voor elke toepassing
het juiste accessoire
U kunt vrijwel alle soorten materiaal op daken of in gebouwen
transporteren dankzij de speciale accessoires. Allerlei materiaaldragers en platforms garanderen een hoge functionaliteit.
De GEDA LIFT biedt de ideale accessoires voor elke vakman,
metselaars, dakdekkers, tegelleggers, vloerleggers …



Rationalisering op het gebied van constructie
betekent vooral tijd en personeel besparen.
Voorwaarden op de bouwlocatie spelen ook een
belangrijke rol.
Met de GEDA LIFT hebt u alle troeven in de
hand:



akkelijk vervoer, zelfs in een perso mnenwagen
of op een aanhanger

Speciaal toebehoren



 montage zonder enig gereedschap
te bedienen zelfs door
 probleemloos
een ongeschoolde
arbeider
 230 V elektrische voeding is genoeg
GEDA LIFT kan aan allerlei omstan de
digheden
qua bouwplek en transportsituatie worden aangepast



