Produkt oversigt

NYTÆNKENDE OG NYSKABENDE FIRMA

Dermed bidrager en vinduesløfter til en mere effektiv arbejdstid og er samtidigt let at montere, indstille og flytte.
Dette giver dig således økonomiske og tidsmæssige
besparelser og aflaster ikke bare dine egne og medarbejderes tunge løft, men også hele arbejdsgangen.
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Tværbom, til brug ved manglende overligger,
monteret med fender. Til montering
på ende af galje. (ekstra udstyr)
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Trolly

60 cm.

• Sammenfoldet mål 210 x 100 x 6 cm.
• Vejer 19 kg.
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Ved flytning af MultiHejs, kan
trolly hægtes på bundvange.
(ekstra udstyr)

• Montering udføres indefra.
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Du investerer altså ikke blot i en smart/enkel og moderne
vinduesløfter, men forbedrer samtidig arbejdsforholdene, som i sidste ende giver gladere medarbejdere med
færre sygedage.
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Hos MultiHejs® får du særdeles konkurrencedygtige
priser på lige præcis den vinduesløfter du søger. Dertil
vil du kunne skåne dig selv og dine medarbejdere for
tunge og besværlige vinduesløft, glasløft samt uhåndterbar ovenlysmontering.

Liftens´ kranben sættes på gulvet under den monterede
vindueskarm med anslag mod skråvæggen over vinduesåbningen. Kranarmen stikkes nu igennem vindues åbningen og hægtes på kranbenets dorn. Spindel monteres og
du er klar til at løfte dit ovenlys på plads.
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Vores produkter er CE-mærket i henhold til maskindirektivet.

Til montering af ovenlys vinduer har vi med vores Outlift fundet løsningen på denne opgave. Vi har fremstillet
Out-liften, som er et enkelt og let hejseværktøj. Løfter 80 kg.
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Spar tid og penge!

OUT-LIFT

220

Vores produkter kan bruges af alle og er udført med
fokus på sikkerhed, arbejdsmiljø og kvalitet. Vores vinduesløfter, samt andre produkter, er alle udført i aluminium for at minimere vægten ved transport og flytning.

Standard - Justerbar - 195-220 cm.

Vi er en virksomhed med fokus på effektive hjælpemidler, som er designet til at klare tunge løft. Vi arbejder
løbende, på videreudvikling af nuværende produkter
og på udvikling af nye.

45 cm.

Portal-Liften er et enkelt og
let hejseværktøj til ovenlys
montering udefra
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Standard - Justerbar - 230-350 cm.

Standard - Justerbar - 200-250 cm.

Standard - Justerbar - 220-330 cm.

Stillads - Justerbar - 175-220 cm.

O verligger 16

Ved større renoverings opgaver kan ovenlys nu også monteres udefra med den ny udviklet Portal-Lift.
Portal-lift til montering af ovenlysvinduer, inkl. karm /beslag.
Liften er udført så den kan tilpasses ”alle” taghældninger.
Når den er opstillet, flyttes den nemt via de monteret lægtevogne til det næste vindue.
Øverste lægtevogn fikseres med låsebeslag og du er klar
til ny montering. Portal er udført så den kan justeres i højde
og tilpasses alle monterings behov både indefra og ude
fra.

MH 260

MH 150

MH 180S

Kan løfte vinduet fra stillads eller terræn til montage sted på
tagflade. Vinduer løftes med elspil, spil med/uden last, køres til/fra monteringssted, via transportskinne. (portskinne)
Vinduet kan løftes/hæves med sugekopper/løfteåg eller
løfte-beslag.
• Portal-Lift total vægt, 32 kg.
(Adskilt 4-6 kg. pr. enhed)

En bomstærk makker!
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