
Teherbírás max. 200 kg
Emelési sebesség 25 m/perc
1 kW/230 V/50 Hz      

Minden alkalmazáshoz a megfelelő lift 

Az alapegység az alábbi részekből áll:

•  Elektromos csörlő 230 V/50 Hz,  
43 m kötéllel (6mm Ø), 21 m 
végálláskapcsoló kábel, vezérlés (24 V) 
Vész-Ki kapcsolással és 5 m vezetékkel 
(vezérlés és végálláskapcsoló a 
GEDA LIFT 250 COMFORT-nál és 
FIXLIFT-nél bedugható, a GEDA 
LIFT 200 STANDARD esetén fixen 
csatlakoztatva)

•  Standard szán kötélszakadás elleni 
biztosítással

•  Fejrész pillanatzáras terelőgörgővel
•  Lábrész 2 m

Teherbírás max. 250 kg
Emelési sebesség 30 m/perc
1,3 kW/230 V/50 Hz 

Teherbírás max. 250 kg
Emelési sebesség 19/38 m/perc
0,6/1,2 kW/230 V/50 Hz

LIFT 200 STANDARD

LIFT 250 COMFORT

FIXLIFT 250

LIFT 200 STANDARD

LIFT 250 COMFORT

FIXLIFT 250

tartós & megéri az árát

megbízható & erős

gyors & praktikus
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Az Ön szakkereskedője:

GEDA-Dechentreiter
GmbH & Co. KG

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

innováció
Know-How
korszerű 
gyártástechnológiák

Egész világra kiterjedő szakértelem

most
250 kg-ig
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Lifkoncepció az ésszerű  
anyagszállítás érdekében

	 Cserépszállító priccsek külön a  
tetőfedők számára, felhajtható 
védőráccsal és cseréptaligával,  
raklapokkal
	 Tetőfedés a létrapálya alatt is a 
tetőre helyezett, 37-től 60 cm-ig  
variálva beállítható tartóbakkal.
	 Univerzális priccs, felhajtott  
oldalvédelemmel a legkülönfélébb 
építőanyagok szállítása  
(itt vödörakasztóval)
	 Univerzális priccs, behajtott oldalvé-
delemmel – a többcélú szállítóeszköz!
	 Univerzális priccs, felhajtott oldalvé-
delemmel és elülső billenőlemezzel.
	 Univerzális priccs, felhajtott  
oldalvédelemmel a terjedelmes  
rakományokhoz is
	 Szögben fokozatmentesen állítható 
elem, két változatban kapható, vagy 
hosszú és rövid oldalszárral (mindkét 
oldal használható) vagy mint egyforma 
szárú, szögben állítható elem.
	 Az összecsukható oldalvédelemmel 
ellátott vario-dobogóval a terjedelmes 
rakományok is fáradság nélkül  
szállíthatók. A dobogó dőlésszöge 
beállítható. 
	 A standard szánhoz való  
billenőteknőt az épület belsejében is 
használható billentő szerkezet  
automatikusan üríti. Az állítható alátá-
masztás a szállítmány részét képezi.
	 A csörlőt a futómű alvázzal könnyen 
szállíthatja – ezzel a szétszerelt GEDA 
Lift alkatrészeit is könnyen mozgathatja 
és kis helyen tárolhatja.
	 A praktikus tetőcserép elosztó  
megkönnyíti a munkavégzést a tetőn.
	 A billenőszánnal a billenőteknőt 
maximum 130˚-ig billentheti (praktikus  
a meredeken álló létránál és a szűk 
helyviszonyoknál)
	 A billenőszánt a lemezpriccsel 
használva fent a nagyobb lemezeket  
is jó leveheti.
	Megerősített létraprofil 250 kg  
teherbírásig. 
	 Létraprofil 200 kg teherbírásig.

Ezerszer bevált gEdA LIFT, ideális szállító felvonó  
az építéshelyen.
A kiemelkedő előnyöknek és a közmondásos GEDA 
robusztusságnak köszönhetően piacvezetővé vált 
Európában.
A legjobb minőségű anyagnak, megmunkálásnak  
és hajtásnak köszönhetően kevesebb időt kell javítása  
és karbantartásra fordítani. GEDA LIFT ferde felvonó  
minden olyan anyaghoz, amelyet hatékonyan és 
biztonságosan kell felfelé vagy lefelé szállítani!

Az építkezés racionalizása elsősorban a személyek 
és idő megtakarítását jelenti. Ebben az építéshelyi 
körülményeknek is döntő szerepet van.
A gEdA LIFT alkalmazása az alábbi  
előnyökkel jár:

  Könnyen szállítható, akár  
személygépkocsiban vagy  
utánfutón 

  A szerelést szerszám nélkül  
elvégezheti

  Akár egy képzetlen segédmunkás is 
probléma nélkül kezelheti

  Elegendő egy 230 V-os váltóáramú 
csatlakozás

  beállítható bármely építéshelyre  
és szállítási helyzetre

Minden alkalmazáshoz a  
megfelelő tartozék
A speciális tartozéknak köszönhetően majdnem minden  
anyagot szállíthat a tetőre és az épületbe. Rendkívül praktikus  
a különböző anyaghordozók és dobogók használatával.  
Akár kőművesekről, belső szakipari munkásokról, tetőfedőkről, 
csempézőkről, padlóburkolókról... van szó, – a GEDA LIFT 
minden mesterembernek ideálisan összeállítható tartozék 
elemeket kínál.
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