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Schodołaz towarowy
elektryczny PowerMate
M-1 (udźwig 454kg)
Cena brutto

30 900,00 zł

Cena netto

25 121,95 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

14 dni

Numer katalogowy

PMM1

Kod producenta

POWMTM1

Producent

PowerMate

Zastosowanie schody

proste

Max wysokość schoda

101,6cm

Wymiary zewnętrzne

szer.686mm x gł.432mm x wys.1524mm

Rama

stalowa

hamulec zjazdowy

jest

Zasięg

od 12 do 15pięter

Udźwig

454kg

Waga urządzenia

74,8kg

Prezentacja

Finansowanie

Leasing

telefon I

telefon II

telefon III

Opis produktu
Schodołaz towarowy PowerMate M-1 (udźwig 454kg)
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Schodołaz towarowy PowerMate M-1 to urządzenie, które powinno mieć swoje zastosowanie w większości firm,
przedsiębiorstw produkcyjnych, w fabrykach czy zakładach pracy. Jest pomocne podczas dźwigania naprawdę ciężkich, bardzo
specjalistycznych i wymagających ładunków jak sejfy, piece, kotły, geotermalne pompy ciepła czy niewielkich rozmiarów
urządzenia dźwigowe. Schodołazy charakteryzują się dużym udźwigiem do 454 kg, dlatego bardzo dobrze się sprzedają,
ponieważ zastępują pracę kilkoro osób.

Zalecana liczba osób:

Wchodzenie / schodzenie po schodach

FILM JAK DZIAŁA SCHODOŁAZ TOWAROWY PowerMate M-1

Wózek zwrotny i łatwy w obsłudze

Schodołaz towarowy PowerMate M-1 został wykonany z wysokiej jakości stali. Jego konstrukcja jest niezwykle wytrzymała i
stabilna, a waga własna nie przeszkadza mu być dostatecznie zwrotnym. Pojazd odznacza się doskonałymi właściwościami
jezdnymi i jest łatwy w obsłudze, co sprawia, że mimo wagi ładunków, jakie możne przewozić, wciąż jest komfortowy w
użytkowaniu i nie wymaga wiele zaangażowania ze strony operatora.

Niezawodny i bezusterkowy schodołaz

Producent wskazuje, że schodołaz towarowy PowerMate M-1 to cztery maszyny w jednym: zasilany elektrycznie schodołaz,
podnośnik z napędem oraz platforma przeładunkowa i dobrze wyważony wózek. Ma więc bardzo szerokie zastosowanie i
sprawdza się w sytuacjach, kiedy należy przetransportować ciężkie urządzenia czy ładunki po schodach, bez względu na ilość
pięter. Wszystko za sprawą odpowiedniego akumulatora, który cieszy się niezwykle długą żywotnością od 4-7 lat. Jest to serce
pojazdu, stąd nie może być usterkowe, a kanadyjska firma PowerMate gwarantuje jego niezawodność.

Brak dolegliwości kręgosłupa

Schodołazy towarowe PowerMate M-1 zdecydowanie podnoszą prestiż firmy, ale także znacznie usprawniają pracę. Z tym
pojazdem możliwe jest wykonywanie bardzo wymagających zleceń, angażując zaledwie jednego pracownika – operatora
pojazdu. Co ważne, dzięki niemu minimalizuje się ryzyko wystąpienia uszczerbku na zdrowiu związanego z podnoszeniem
ładunków przez osoby zatrudnione w firmie.
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ZASTOWOWANIA SCHODOŁAZÓW TOWAROWYCH PowerMate (sprawdź więcej)

POLECAMY
Podnośnik towarowy ręczny Titan 120
Idealny do załadowania rozładowania z samochodu:
- białego AGD: pralki, lodówki, kuchenki,
- kserokopiarek,
- skrzyni drewnianych,
- półpalet z towarem,
- załadowanie pieca peletem, ekogroszkiem,
- inne.
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