
GOEDERENLIFT AT50 & AT75

De AT50 en AT75 van de Jong’s Liften hebben een hefvermogen van respectievelijk 500 kg en 750 kg. Deze tandheugel-
liften zijn uitermate geschikt voor de grotere, hogere en meer robuuste bouwprojecten. De platformafmeting is standaard 
150 x 150 cm, maar kan met een verbredingset vergroot worden tot een afmeting van 250 x 150 cm en 300 x 150 cm. 
Deze set is eenvoudig te monteren omdat alle benodigde boutgaten al standaard aanwezig zijn. De lift heeft een maximale 
vrijstaande hoogte van 10,5 meter met de standaard platformafmeting. Dit is uniek en ideaal, zeker op projecten waar het 
monteren van ankers moeilijk of helemaal niet mogelijk is.

NIEUW: een verbeterde verlengmast met 5 i.p.v. 3 mastbouten. De ankerafstand is nu 7,5 meter, dit was voorheen 6 meter. 
Het eerste anker kan hierdoor nu op 9 meter hoogte geplaatst worden in plaats van 8 meter.

• De AT50 en AT75 voldoen volledig aan de machinerichtlijn 2006/42/EG en zijn gekeurd volgens de NEN-EN 12158-1+A.
• Diverse componenten zijn uitwisselbaar met de personen-/goederenlift PT500A.
• 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 en zijuitvalbeveiliging zijn optioneel verkrijg-
baar.

• De liften zijn uitgevoerd met een centrifugaal rem. 
     

      AT50   AT75
 
Hefvermogen     500 kg   750 kg
Platformafmeting (standaard)   150 x 150 cm  150 x 150 cm
Platformafmeting/hefvermogen (optie 1)  250 x 150 cm/400 kg 250 x 150 cm/650 kg
Platformafmeting/hefvermogen (optie 2)  300 x 150 cm/350 kg 300 x 150 cm/600 kg
Hefsnelheid     24 m/min  21 m/min
Aantal personen    0   0
Kantelframe     Nee   Nee
ESU (Etage StuurUnit)    Optioneel  Optioneel
Masthoogte verankerd (max.)   75 m   75 m
Masthoogte vrijstaand (max.)   10,5 m   7,5 m
Verankeringsafstand    9 m   9 m
Masthoogte boven laatste anker   3 m   3 m
Hoogte eerste anker    9 m   9 m
Afstand sleepkabelgeleider   4,5 m   4,5 m
Voedingsspanning    400 V   400 V
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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 


