
Eldrevet vindueshåndtering

– det er da 
klart ...

EasyMounter

... at der kun skal én mand til at sætte vinduer i!

NY



Håndtering af facadeelementer, døre og vinduer på et stillads er noget 

bøvl – det er da klart. Derfor har Mountit udviklet en simpel, eldreven 

maskine, der kan løse opgaven og spare både bøvl, ryg og pengepung. 

– Og så kan den betjenes af én mand!

Model 180
Min. højde: 177 cm
Maks. højde: 264 cm
Min. montage: 140 cm
Maks. montage: 227 cm
Min. bredde: 121 cm
Maks. bredde: 179 cm
Vægt:   43 kg 
Løfteevne: 200 kg
Motor: 230 V
 1000 W
 50 Hz

Model 300
Min. højde: 294 cm
Maks. højde: 341 cm
Min. montage: 256 cm
Maks. montage: 304 cm
Min. bredde: 121 cm
Maks. bredde: 138 cm
Vægt:   50 kg 
Løfteevne: 200 kg
Motor: 230 V
 1000 W
 50 Hz

FAKTA:

EasyMounter

Toppen forsynes med ét 
eller to hjul der fordeler 
trykket på facaden

De to kraftige industrihjul 
gør EasyMounteren nem 
at flytte.

Tre plus tre sugekopper 
fastholder det emne, der 
skal løftes.

De to aluminiumsprofiler 
sikrer stor stabilitet.

Hjulene er monteret 
på et indvendigt ben, 
så montagehøjden kan 
reguleres.

Kraftig eldrevet motor 
230 V, 1000 V og 50 Hz.

Krydsløfter Ligeløfter Kvadratløfter Murstøtte Dobbelt tophjul Enkelt tophjul

Fleksibel og håndbetjent 
styrekonsol.

DET GIVER EFFEKTIVITET:
– Kan betjenes af én mand
–   Nemt og hurtigt at skifte løfteåg i forhold  

til vinduesstørrelse og vægt
–  Kan let flyttes rundt mellem opgaverne  

på arbejdspladsen



Manuel håndtering af vinduer og 
døre kan give anledning til unød-
vendig løftebelastninger. Derfor  
skal der bruges egnede tekniske 
hjælpemidler til transport og til 
selve montagen.  

– Se BAR’s seneste branchevejled-
ning (juli 2005) om håndtering af 
facadeelementer, vinduer og døre.

EasyMounteren er et  
direkte resultat af de  
erfaringer, håndværkerne 
har gjort i forbindelse med 
de daglige, tunge løft.

EasyMounteren leveres 
med to forskellige typer 
støttehjul til brug, hvor 
det er nødvendigt at for-
dele trykket på facaden.

Emnet fastholdes ved 
hjælp af seks eller otte  
sugekopper.

Monteret med kraftige  
industrihjul.

DET sIGER ARbE DsTIlsYNET:

Tophjul til wireløb.

Det indvendige ben  
kan trækkes ud  
(maks. 50 cm).

Emne maks. 200 kg.

Støtter på facaden ved 
hjælp af ét eller to hjul.

TæNKT oG TEsTET



Er du den  
Mester, 
der vil have de 

bedste 
Svende?

EasyMounter er gennemtænkt, gennemprøvet og gennemført

Nogen skal jo tage slæbet, og det gør Mountit! Vi er kort og godt sat i verden 
for at gøre det lettere for dig. Vi er skabt af byggebranchen for byggebranchen. 
Vi skaber løsninger, der løfter, slæber, trækker og flytter byggematerialerne. 
Vi gør det lettere og mere effektivt for håndværkerne. Kort sagt: et sundt ar-
bejdsmiljø er godt for økonomien!

Ring og få en demonstration

Har du brug for hjælp til dine montageopgaver? Kontakt os på tlf. +45 7572 7215, 
og lad os komme ud og demonstrere EasyMounteren for dig.

Vær med i front. Arbejds-
miljøet er i fokus og det vil 
det blive ved med at være!

De virksomheder, der  
investerer i de bedste  
tekniske hjælpemidler, 
er dem, der tiltrækker de 
bedste svende – og dermed 
også dem, der tjener flest 
penge. 

Ring til Mountit og lad os 
hjælpe dig med at forbedre 
din bundlinje. 
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Model 180

Model 300

www.mountit.dk

Dagmarsgade 17 · DK-6760 Ribe

t: +45 7572 7215  


