
GOEDERENLIFT A34L & A34

De staaldraad kantellift A34(L) is de geschikte goederenlift voor kleine en middelgrote bouwprojecten. De goederenlift is in 
vijf minuten te plaatsen door twee personen en kan makkelijk verplaatst worden op het bouwterrein. Door de luchtband-
wielen is de lift zeer manoeuvreerbaar.

• De A34(L) voldoet volledig aan de machinerichtlijn 2006/42/EG en is gekeurd volgens de NEN-EN 12158-1+A1.
• Het platform is uitgevoerd met een instapklep van 110 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 optioneel verkrijgbaar.
• De in- en uitstapkleppen kunnen zowel links als rechts aan het platform bevestigd worden en zijn eenvoudig te verwis-

selen.
• De uitstapklep is verkrijgbaar met zijuitval-beveiliging, dit is een optie.
• De vrijstaande masthoogte is 7,50 meter, met een uitstap op 6,20 meter.
• Aandrijving verkrijgbaar in 230 Volt (L-versie) of 400 volt.
• De A34(L) is uitgevoerd met een veiligheidsrem. 

 
 

   

       A34L    A34
 
Hefvermogen      300 kg    300 kg
Platformafmeting (standaard)    145 x 90 cm   145 x 90 cm
Hefsnelheid      16,2 m/min   16,2 m/min
Aantal personen     0    0
Kantelframe      Ja    Ja
Masthoogte verankerd (max.)    21,5 m    21,5 m
Masthoogte vrijstaand (max.)    7,5 m    7,5 m
Verankeringsafstand     6 m    6 m
Masthoogte boven laatste anker    2 m    2 m
Voedingsspanning     230 V    400 V
Aansluiting      16 Amp    25 Amp
Motorvermogen      1,5 kW    1,5 kW
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Rabobank 
Rekening 30.82.73.974 
IBAN NL72RABO0308273974 
BIC/Swift RABONL2U 

UW ADRES VOOR VERKOOP, VERHUUR EN SERVICE
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