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Vinduesløfter

Tekniske data:
Vægt: 50 kg
Længde: 900 mm
Bredde: 500 mm
Højde: 1800 mm

Kan montere vinduer op til 150 kg med en nichedybde på max 160 mm og med til en
brystningshøjde på 1000 mm. Fås også i udgave til brug for en nichedybde på 260
mm.
Vinduesløfter kan montere og transportere vinduer på jævnt underlag samt bruges i
trange rum.
Vinduesløfteren fastholder vinduet med et sugekopsystem og kan bruges ved monte-
ring af vinduer indefra.

Forhandler/udlejer:
Altima Danmark
OBM Kihlström AB
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Vinduesløfter 

Tekniske data:
Vægt: 50 kg
Højde: Justerbare højde på stel (262-314 cm).
Bredde: 100 cm
Max. løftekapacitet: 200 kg (max. 70 kg pr. sugekop).

Er beregnet til løft og isætning af vinduer ved hjælp af et sugekopsystem, som er
monteret på stellet. Kan anvendes på stillads eller på en arbejdsplatform/lift.

Forhandler/udlejer:
Altima Danmark
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Wirth Oktopus

Tekniske data:
Egenvægt: ca. 450 kg
Løftekapacitet: 250 kg (som kan forøges).

Kan bruges til montage af vinduer, døre og andre elementer ved hjælp af et suge-
kopsystem.
Sugekopsystemet er batteridrevet og monteres f.eks. på en truck, hvorved løftehøjden
kan øges.

Forhandler/udlejer:
VMC Pitzner a/s
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Transportkærren Rulle

Tekniske data:
Lastplanets længde: 820 mm
Lastplanets bredde: 165 mm
Max. lasthøjde: 1650 mm
Max. last: 175 kg

Kærren er beregnet for transport af vinduer, døre og plader.
Med et enkelt greb sænkes vognen til gulvniveau for af- og pålæsning.
Der er en låseanordning af godset ved transport.
Kærren er påmonteret luftgummihjul. Stellet er elforzinket.

Forhandler/udlejer
OBM Kihlström AB
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Dørløfter Sune

Tekniske data:
Længde: 1050-1500 mm
Max. lastvægt 150 kg

Dørløfteren fås i flere modeller og kan leveres med nylonhjul 90-160 samt med hjul i
massiv gummi 90-160 mm.
Dørløfteren kan håndtere dørtyper af træ, stål aluminium mm.

Forhandler/udlejer
OBM Kihlström AB
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Win-let 200

Tekniske data:
Højde: 1250 mm (arm nede)
Udvendig bredde: 880 mm
Udvendig længde: 1700 mm

Egenvægt: 167 kg
Totalvægt med 4 kontravægte: 287 kg
Max. lastvægt: 200 kg

Win-let er et el-hydraulisk teknisk hjælpemiddel der kan håndtere byrder op til 200 kg
via et sugekopsystem.
Der er indbygget et manuelt greb for sideforskydning ved f.eks. nøjagtig tilpasning af
vinduer i isætningshullet.
Win-let kan ombygges til at håndtere f.eks. gasbetonelementer.

Forhandler/udlejer:
Gadbjerg Maskinværksted
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MaxMove Løftearm

Tekniske data:
Dimensionerne afhænger af, hvilken maxlift som løftearmen monteres på.
Det samme gør sig gældende i fht. den maksimale løftehøjde.

Max. last, løftearm: 200 kg

Vinduesværktøjet består af en løftearm, hvor der er monteret et sugekopsystem,
bestående af 4 kopper.
Løftearmen er monteret på en lift (maxmove), som således udgør selve løfteanord-
ningen.
Udover vinduer kan hjælpemidlet bruges i forbindelse med håndtering af plader og
døre.

Forhandler/udlejer:
Altima Danmark
Se endvidere:
www.3daccess.se
www.maxmove.se
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Cimbrer Lift

Tekniske data:
Maeda/ Mini Crawler Crane er en serie på 4 modeller af mini teleskopkraner.

Egenvægt: 1050-3700 kg
Max. løftehøjde: 5,5-12 m
Arbejdsradius: 5-12 m
Max. lastkapacitet: 150-2930 kg afhængig af momentet.

Kranen bruges til montage af byggeelementer.
Som vist på billedet kan der endvidere ophænges et sugekopsystem på kranens krog,
hvorved vinduer og glas kan monteres fra arbejdsplatform. 

Forhandler/udlejer:
Hertz Materieludlejning
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MSHF Arbejdsplatform

Tekniske data:
Fritstående i 20 m højde udendørs og 30 m indendørs.
Kan udbygges til en højde op til 200 m (MSHF/2) med enkel eller to master.
Kan flyttes med masten i position.
Nyttelast op til 4000 kg.
Kan bl.a. bruges til vinduesmontering inden- og udendørs. 

Forhandler/udlejer:
SGB Denmark Aps
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Mastekran til arbejdsplatform

Tekniske data:
Mastekranen kan monteres på en arbejdsplatform fra SGB Denmark.
Den 5 m lange udligger kan krøje 360 grader (manuel krøjefunktion).
Mastekranen fås med 25 m standard spil, kabel m/ fjernbetjening samt el-hejs med
løbekatfunktion.
Fås i to modeller:
MK250/5: Lastekapacitet 250 kg med 5 m udlæg.
MK500/4: Lastekapacitet 500 kg med 4 m udlæg.

Når arbejdsplatformen er hævet til den ønskede højde, monteres vinduer og glas ved
hjælp af sugekopsystem der er hængt i mastekranen. 

Forhandler/udlejer:
SGB Denmark Aps
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Sugekopper

Tekniske data:
Sugekopperne kan monteres på en arbejdsplatforms mastekran, anden type kran eller
frontlæsser mm. 
Sugekoppernes lastekapaciteter er 250-500 kg afhængig af, hvilken model som bruges
samt, hvilket materiale som skal løftes.
Sugekopperne kan løfte byggeelementer lige fra glas, vinduer, døre og granit.

Forhandler/udlejer:
SGB Denmark Aps
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Teleskoplæsser

Tekniske data:
Teleskoplæssere fra SGB Denmark fås i 3 modeller med en max. arbejdshøjde 
5,7-18,8 m.
Løftekapaciteten for de samme modeller er 2300-3500 kg.
Egenvægten er 4300-10900 kg.

Teleskoplæsserne kan bruges ved montage af byggeelementer – bl.a. vinduer.

Forhandler/udlejer:
SGB Denmark Aps
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Saxelift

Tekniske data:
Saxelifte fra SGB fås I flere varianter:
Max. arbejdshøjde: 11-17 m
Egenvægt: 2967-6559 kg
Max. belastning: 340-680 kg

Forhandler/udlejer:
SGB Denmark Aps






