technische gegevens
BESCHRIJVING

WAARDE
SR450

Snelheid
Maximale laad capaciteit
Maximale beklimming hoek
Gewicht

EENHEID

SR1750HE

4

3

350

1000

Kg.

Max. 45

Max. 45

º graden

175

Kg.

232

Kg.

49

Gewicht inclusief standaard accessoires

Mtr/min

Kleur

~~

~~

~~

Lengte

1450

1185

mm

Breedte

460

720

mm

Hoogte

220

320

mm

1180

mm

Lengte laadklep
Breedte laadklep

720

mm

Max. lengte lading

1220

Mm

Max. lengte lading frame uitgeschoven

1880

Mm

Aandrijfmotor, low-noise AC met thermische
Beveiliging
Capaciteit
Voltage

0,75

KW

1

Pk

220 or 110

V

Motor: geluidsarme DC motor
Motorvermogen

0,375

KW

0,5

Pk

Motorvoltage

24

V

Batterij systeem

24

V

4 x 12 V monobloc
Hydraulische -motor: low noise AC
Met thermische beveiliging
Capaciteit

0,375

KW

0,5

Pk

220 or 110

V

Capaciteit

0,8

ltr/min

Maximale werkdruk

200

Bar

Capaciteit olie tank

0,5

Ltr

24

V

Voltage
Hydraulische-pomp:

Bediening: remote control handmatig geschakeld
4-drukknopen bediening
Bediening: veiligheid schakelaar

24

V

Lader (220V of110V/24V)

3

Amp

Laadtijd batterijen

+/- 4

Netspanning
Verlengkabel
Max. verlengkabel lengte
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Uur
220/110

V

50/60

Hz

3x2,5

Mm2

25

Mtr

INTERNATIONAL

STAIR-ROBOT ®
stair climbing equipment

SR1750 HE

Toepassingsgebieden:
Witgoed, elektrische-en gas toestellen
Kopieermachines, computers, airconditioners
Brandkasten, brandwerende kasten

Drankautomaten, verkoop- en amusementskasten
Datakasten en communicatie apparatuur

STAIR-ROBOT ®
stair climbing equipment

Pallets, kisten en kratten
Kasten, meubilair

Werk gerelateerde aandoeningen en ziektes zijn in
toenemende mate oorzaak van stijgende
arbeidskosten bij bedrijven en organisaties. Bedrijven
waar werknemers regelmatig zware lasten
handmatig via trappen verplaatsen lopen extra risico
geconfronteerd te worden met ziektekosten en
ongevallen.

hydraulisch hefplateau

De StairRobot SR 1750 HE is ontworpen om ladingen
van maximaal 1000 kg. veilig en probleemloos over
trappen te verplaatsen. De bijgeleverde
hulpmiddelen; laadklep, manoeuvreer dolly en
draaischijf worden gebruikt bij het laden van de last
en verplaatsen van machine en lading naar en van
de trap. De StairRobot SR1750 is uitgerust met een
hydraulisch verstelbaar platform waarmee ladingen
op de trap volledig horizontaal verplaatst kunnen
worden.

Piano’s, vleugels

manoeuvreer dolly

SR450

Het aanpassen van de werkomgeving door gebruik te
maken van StairRobot trappenklimmers heeft vele
organisaties niet alleen geholpen te voldoen aan
Europese richtlijnen o.a. (90/269/EEG) maar heeft
tevens geleid tot een hogere productiviteit en een
vermindering van veiligheidsrisico’s

De StairRobot SR 450 is een accu-aangedreven
trapklimmachine ontworpen om ladingen van
maximaal 350 kg. stabiel en eenvoudig over trappen
te verplaatsen. Door gebruik te maken van het
uitschuifbare frame kunnen objecten met een
lengte tot 188 cm gehanteerd worden. Dubbele
rupsbanden zorgen ervoor dat de machine plus
lading op de trap stabiel naar boven of naar
beneden gaat. SR 450 is standaard uitgerust met
een uitklapbaar steunwiel waarmee machine en
lading eenvoudig van en naar een trap-situatie
gereden kunnen worden.

StairRobot trappenklimmers zijn ontworpen om
zware en moeilijk hanteerbare objecten veilig en
stabiel via trappen te verplaatsen.
De feedback van gebruikers, distributie- en
transportbedrijven heeft bijgedragen aan de
ontwikkeling van de huidige modellen:
De StairRobot SR 450-ontworpen voor ladingen tot
350 kg. en de StairRobot SR 1750 HE-ontworpen voor
een maximaal hanteerbaar ladinggewicht tot 1000
kg.
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vraag nu uw gratis cd-rom aan!

http://www.AATA.nl/

SR450

INTERNATIONAL

AATA International is een vooruitstrevend en dynamisch bedrijf
gespecialiseerd in de productie van trapklim apparaten. Onder de
merknaam StairRobot® worden deze trappenklimmers wereldwijd
verkocht sinds 1975.
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