Altid hurtig og effektiv!

Stilladselevator HD-G
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Stilladselevator HD-G
Hurtig og effektiv montering af stilladser
Tidligere tog det som regel flere dage at bygge stilladser, mens det i dag på grund af moderne stilladssystemer er
klaret på nogle timer afhængigt af projektets art. Böckers model HD-G, som er monteret på et anhængerchassis, er
den ideelle elevator til effektiv udnyttelse af disse høje montagehastigheder. Teleskopskinnerne af aluminium gør
at HD-G'eren kan monteres uden ekstra mastesamlinger og bygges op til en max. højde på 36 m. Dermed er HD-G
de klassiske, mastemonterede transportplatforme langt overlegen til montering og nedtagning stilladser.

HD-G’s stærke sider
Økonomisk i drift
36 m teleskopisk skinnepakke giver en betydelig
hurtig og fleksibel opstilling end traditionelle
materielelevatorer
Høje løftehastigheder på grund af den kraftige motor
Mastesektioner fastgøres hurtig og sikker i takt med
at stilladset monteres
Stor lasteplatform til samtlige stilladselementer, også
egnet til transport af europaller (indvendige
mål 1,40 x 0,85 m)
Lettere at betjene
Maskinen er selvkørene og kan derfor nemt manøvrer på smalle steder
Lastplatformen kan betrædes og har tilstrækkelig
plads til alle stilladsmaterialer
Enkel på- og aflæsning uden læssekant
Vognstangen skal ikke afmonteres
Højtydende motor
Højtydende Honda motor af nyeste generation med
optimeret forbrug og støjniveau.
Benzinmotoren gør elevatoren uafhængig af strømforsyningen på anvendelsesstedet
Alle motorfunktioner kan betjenes uden at fjerne
beskyttelseskappen
Maksimal sikkerhed
Wirebrudsikring for maksimal sikkerhed
Stilladskurven er yderligere sikret mod nedstyrtning
med en bærewire
Sikker aflåsning af lasteplatformen med en enkel
mekanisme
Aktivering af elevatoren er ikke mulig, når stilladskurven er åben

www.boecker-group.com

Altid hurtig og effektiv.

Alle motorfunktioner kan også betjenes uden at fjerne beskyttelseskappen

Højtydende Honda motor

Højderegulerbar trækanordning

Bredt støttehjul med to luftfyldte dæk
(tilvalg)

Galvaniserede støtteben med håndsving, foran faste, bagtil svingbare.

Betjeningspult til køremotoren

Køremotor er tilvalg

Stor lasteplatform (1,40 x 0,85m)

Jævn læssekant, udtrækkelig
forlænger under platform.

Integreret belysning
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Optimal køreegenskaber
HD-G imponerer ikke kun på byggepladsen med sine høje arbejdshastigheder og maksimal effektivitet. Det
lave tyngdepunkt, skinnepakken og tandemaksen gør at HD-G'eren er yderst sikker at køre med, helt op til
den tilladte maksimumshastighed på 80 km/t. Samtidig kan elevatoren med en egenvægt på 2,7 t også trækkes af egnede personbiler.
Bogieakselen giver ideelle køreegenskaber
Det lave tyngdepunkt giver bedre køreegenskaber også ved højere hastigheder
Skinnepakken hænger ikke ud over bagkanten. Det øger sikkerheden, især i sving og ved
rangering
Kompakte dimensioner på den kortere skinnepakke gør HD-G ekstremt manøvredygtig
Integreret belysning

Tekniske data
Model

HD 36G/2W-8H

Nyttelast [kg]

300

Teleskoplængde maks. [m]

36

Platformshøjde maks. [m]

35

Løftehastighed [m/min]

42

Dimensioner [mm] l x b x h

8.100 x 1.870 x 2.800

Bredde med udslåede støtter [mm]

4.640

Tilladt totalvægt [kg]

2.700

Styreskinner:
Pakkelængde [mm]
Sporbredde [mm]

7.000
1.540

Lastplatform, indvendige mål:
Længde [mm]
Bredde [mm]
Vognstang

Motor

1.400
850
Højderegulerbar med kuglekobling
eller DIN-trækring

Honda GX 630 benzinmotor med starter

Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
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SERVICE NETWORK
IN EUROPE

Böcker Belgium NV
Boomsesteenweg 101 · B-2630 Aartselaar
Tlf. +32 (0) 3 / 45 76 241
Fax +32 (0) 3 / 45 76 242
Mail belgium@boecker-group.com
Böcker France SAS
Zac du TEC · F-30320 Marguerittes
Tlf. +33 (0)4 6620 9364
Fax +33 (0)4 6620 9926
Mail france@boecker-group.com
Böcker Italia srl
Via C. Beccaria 3 · I-37036 San Martino
Tlf. +39 045 / 87 80 399
Fax +39 045 / 87 80 420
Mail italia@boecker-group.com
Böcker Nederland B.V.
De Geerden 22 · NL-5334 LE Velddriel
Tlf. +31 (0) 418 / 571 444
Fax +31 (0) 418 / 635 222
Mail nederland@boecker-group.com
Böcker Schweiz AG
Striegelstraße 1 · CH-4665 Oftringen
Tlf. +41 (0) 62 / 797 62 62
Fax +41 (0) 62 / 797 62 68
Mail schweiz@boecker-group.com

www.boecker-group.com

Böcker Maschinenwerke GmbH
Lippestraße 69 –73 · D-59368 Werne
Tlf. +49 (0) 23 89 / 79 89-0
Fax +49 (0) 23 89 / 79 89-9000
Mail info@boecker-group.com
Web www.boecker-group.com

HAKI A/S
Erhvervsvej 16
DK-2600 Glostrup
Tlf.
Fax
Mail
Web

+45 44 84 77 66
+45 44 84 46 05
info@haki.dk
www.haki.dk

ad-hok.com 05.12 DK

STRONGEST

