
      

PERSONEN-/GOEDERENLIFT PT2000A

De personen-/goederenlift PT2000A van De Jong’s Liften is verkrijgbaar in verschillende platformafmetingen:
• 220 x 150 cm en 320 x 150 cm, beide met een hefvermogen van 2.000 kg inclusief maximaal 24 personen.
• 420 x 150 cm met een hefvermogen van 1.500 kg inclusief maximaal 18 personen. 

De PT2000A is standaard uitgevoerd met een analoge besturing. Een frequentieregelaar is als optie verkrijgbaar.
De PT-serie heeft een open cabine met een dak. De maximale masthoogte is 150 meter, de hefsnelheid is 24 m/min. De in– 
en uitstapklep van 110 cm en 60 cm zijn eenvoudig om te wisselen. De PT2000A voldoet aan alle eisen en is goedgekeurd.
• De PT2000A voldoet aan de NEN-EN 12159 en de machinerichtlijn 2006/42/EG.
• De lift is uitgevoerd met een centrifugaal rem, overlastbeveiliging en een tandheugel smeersysteem.
• De lift is voorzien van een dakluik voor het vervoeren van steigerpijpen of andere lange voorwerpen.
• De mast is uitwisselbaar met AT1250, AT2000 en de HP1000F.
• Voor het vervoeren van grote, brede materialen kan de PT2000A geleverd worden met dubbele draaideuren aan de 

lange zijde (voorzijde van het platform).
• Het platform is uitgevoerd met een instapklep van110 cm en een uitstapklep van 60 cm en is verder rondom afge-

schermd met een hekwerk van 110 cm hoog. Een lage liftbasis-afscherming is standaard. 
    

         PT2000A
 
Hefvermogen        2000 kg
Platformafmeting (standaard)      220 x 150 cm
Platformafmeting/hefvermogen (optie 1)     320 x 150 cm/2000kg
Platformafmeting/hefvermogen (optie 2)     420 x 150 cm/1650 kg
Hefsnelheid        24 m/min
Aantal personen (standaard + optie 1)     24
Aantal personen (optie 2)      18
Uitvoering        Open
Single/Twin        Single/Twin
Frequentieregelaar       Optioneel
Dubbele draaideuren (voorzijde platform)     Optioneel
Masthoogte verankerd (max.)      150 m
Masthoogte vrijstaand (max.)      0 m
Verankeringsafstand       12 m
Masthoogte boven laatste anker      3 m
Afstand sleepkabelgeleider      4,5 m
Voedingsspanning       400 V
Aansluiting        63 Amp
Motorvermogen        2 x 7,5 kW

SPECIFICATIES

Wij denken graag met u mee over de financiëring van uw bouwliften
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UW ADRES VOOR VERKOOP, VERHUUR EN SERVICE
Nemaco Bouwmachines b.v.
Postbus 106, 7440 AC Nijverdal 
Van Den Bergsweg 17, 7442 CK Nijverdal 
The Nederlands

+31 (0) 548-614545 
+31 (0) 548-614595 
info@nemaco.nl 
www.nemaco.nl 

Rabobank 
Rekening 30.82.73.974 
IBAN NL72RABO0308273974 
BIC/Swift RABONL2U 

PERSONEN-/GOEDERENLIFT PT2000A

SPECIFICATIES

Wij denken graag met u mee over de financiëring van uw bouwliften

Platformafmeting / hefvermogen 420 x 150 cm / 1650 kg


