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ΕΙΔΟΣ ΤΙΜΗ € 

Εκπτώσεις Τιμοκαταλόγου: Σελ. 10

ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΑ  ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ  &  ΑΞΕΣΟΥΑΡ  ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

Οι τιμές επιβαρύνονται με το τρέχον Φ.Π.Α. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

• 
•      15 m
• Ολικό βάρος ανυψωτικού:     25 kg
• Tροφοδοσία: 220 V / 50 Hz  - Ισχύς κινητήρα: 0,5 hp
• Ισχύς εγγύησης: 2 χρόνια

Μέγιστο βάρος ανύψωσης: 125 kg
Μέγιστο ύψος ανύψωσης:

Εύκολο στη χρήση για γρήγορη & σίγουρη ανύψωση.
Συνοδεύεται στη συσκευασία από μια βάση τοίχου. 

• 
•      15 m
• Ολικό βάρος ανυψωτικού:     20 kg
• Tροφοδοσία: 220 V / 50 Hz - Ισχύς κινητήρα: 0,5 hp
• Ισχύς εγγύησης: 2 χρόνια

Μέγιστο βάρος ανύψωσης:   90 kg
Μέγιστο ύψος ανύψωσης:

Σ' αυτό τον τύπο ανυψωτικού το μοτέρ είναι ενωμένο στην οριζόντια 
μπάρα. Συνοδεύεται στη συσκευασία από αντάπτορα που προσαρμό-
ζεται στην κάθετη μπάρα για χρήση στις περισσότερες βάσεις τοίχου 
της αγοράς.

• 
•      11 m
• Ολικό βάρος ανυψωτικού:     20 kg
• Ισχύς κινητήρα: 450 Watts
• Tροφοδοσία: 220 V / 50 Hz
• Ισχύς εγγύησης: 2 χρόνια

Μέγιστο βάρος ανύψωσης:   70 kg
Μέγιστο ύψος ανύψωσης:

Ειδικά μελετημένο ανυψωτικό για εύκολη και σίγουρη τοποθέτηση 
της εξωτερικής μονάδας κάτω από την οροφή με ελάχιστη απόσταση 
25 cm από το ταβάνι.

• 
•     3,40 m
• Ελάχιστο ύψος φόρτωσης:    0,95 m
• Ολικό βάρος ανυψωτικού:       30 kg
• Ισχύς κινητήρα: 930 Watts 
• Tροφοδοσία: 220 V / 50 Hz
• Ισχύς εγγύησης: 2 χρόνια

Μέγιστο βάρος ανύψωσης:   120 kg
Μέγιστο ύψος ανύψωσης:  

Το φορητό τηλεσκοπικό ηλεκτρικό ανυψωτικό έχει ισχυρό αλουμινένιο 
σκελετό & τρίποδο. Το ηλεκτρικό χειριστήριο δίνει στο χειριστή τη 
δυνατότητα αυξομείωσης της ταχύτητας για τις πιο ακριβής μανούβρες. 
Μπορεί να λειτουργήσει & χειροκίνητα με μανιβέλα. Είναι εξοπλισμένο 
με αυτόματο φρένο σε περίπτωση υπερφόρτωσης & αλφάδι για ασφαλή 
τοποθέτηση και χρήση σε κάθε επιφάνεια.
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Με νέο εξελιγμένο μηχανισμό ανύψωσης & πλατφόρμα που επιτρέπει 
στο χειριστή την ανύψωση της εξωτ. μονάδας στο επιθυμητό ύψος & 
την ακριβή τοποθέτηση, έστω και σε περιορισμένο χώρο, στη βάση 
του τοίχου. Συνοδεύεται στη συσκευασία από μια βάση τοίχου.

• 
•      9 m
• Ολικό βάρος ανυψωτικού:     30 kg
• Ισχύς κινητήρα: 450 Watts
• Tροφοδοσία: 220 V / 50 Hz
• Ισχύς εγγύησης: 2 χρόνια

Μέγιστο βάρος ανύψωσης: 100 kg
Μέγιστο ύψος ανύψωσης:   Yπάρχει
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