Produkt oversigt

Nytænkende og
nyskabende firma

Har I en opgave, som ikke kan løses med et af de nuværende produkter, så hjælper vi gerne med en løsning til
jer. Også til andre typer af løft, end vinduer.
Vores produkter kan bruges af alle og er udført med fokus
på sikkerhed, arbejdsmiljø og kvalitet. Vores vinduesløfter,
samt andre produkter, er alle lavet i aluminium for at minimere vægten ved transport og flytning.
Alle produkter er desuden CE-mærket i henhold til maskindirektivet.
Godkendt til 260 kg.

Tværbom
Tværbom, til brug ved manglende overligger,
monteret med fender, til montering
på ende af galje.

Godkendt til 150 kg.

Fordele ved MultiHejs
• MultiHejs er enkel at håndtere og transportere.
• Vinduesliften sparer vinduesmontøren for tunge løft.
• Med MultiHejs forbedrer du økonomien.
• En vindueslift som kan tilpasses de fleste montage
opgaver, hvor andre lifte må give op.

Løfteåg til vinduer monteres med 2 stk. sugekopper, kan bruges lodret
og vandret.

• Kan justeres i højden. Vinklen på galjen justeres, hvor
udhænget er i vejen.
• MultiHejs kan bruges ude som inde.
• Multihejs produceres også til dit stillads.
• Liften fylder sammenfoldet kun 208 x 56 cm.

Trolly

• Opstilles på max. 5 minutter.

Ved flytning af MultiHejs, kan denne vogn
hægtes på bundvange.

• Flyttes nemt, via hjul mod terræn og væg.
• Udført i aluminium, let at håndtere og vedligeholde.
• Vi producerer specielle løfteåg efter ønske.
• Med vinduesløfteren opfylder du arbejdsmiljøloven for
tunge løft.
• Liften er CE-mærket.

Standard - Justerbar - 220-300 cm.

Stillads - Justerbar - 175-220 cm.

Derfor arbejder vi stadig på nye idéer og løsninger
til branchen.

Standard - Justerbar - 220-330 cm.

Vores vision er, at alle skal have mulighed for gode arbejdsvilkår, blandt andet med en glasløfter og vinduesløfter.

60 cm.

30 cm.
Stillads - Justerbar - 175-220 cm.

Vi er i dag en virksomhed med fokus på effektive
hjælpemidler, som er designet til at klare tunge løft,
og ud over en vinduesløfter har vi nu også udviklet 2
typer af lifte til montering af ovenlysvinduer.

Findes i typen 30/60 cm
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Standard - Justerbar - 230-350 cm.

Portal-Liften er et enkelt og
let hejseværktøj til ovenlys
montering udefra

O verligger 16

Ved større renoverings opgaver kan ovenlys nu også monteres udefra med den ny udviklet Portal-Lift.
Portal-Liften er udviklet til montering af ovenlys montering
udefra, hvor der er stillads.
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.
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)

Standard - Justerbar - 195-220 cm.

OUT-LIFT

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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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.

• Montering udføres indefra.
• Sammenfoldet mål 210 x 100 x 6 cm.
• Vejer 19 kg.

En bomstærk makker!

Scan koden og se video!
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