PRODUCT SHEET GO

GO – DIN STÆRKE
HJÆLPER SKÅNER RYG
OG HELBRED.

EUROPÆISK KONFORMITET

PRODUCERET I DANMARK

En alsidig løftevogn egnet til mange forskellige anvendelsesområder – f.eks. i supermarkeder, værksteder, distributionslagre, sundhedsvæsnet, kontorer eller apoteker og biblioteker. Den mobile løftevogn GO er den rigtige løsning
overalt hvor tunge genstande som bokse, kasser, varer, arbejdsmaterialer, papirstakke, mapper mm. skal transporteres
fra A til B eller tages ind og ud af reoler. Med GO kan du uden problemer løfte genstande på op til 70 kg og i op til en højde
af 1,50 meter. Ved hjælp af den medfølgende oplader kan du når som helst oplade GO undervejs, det kræver kun en almindelig stikdåse. GO leveres til en yderst overkommelig pris, kræver ingen montageassistance og er udført i den velkendte
og slidstærke Hovmand-kvalitet.
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GO

TEKNISKE DATA

YDERST BRUGERVENLIG
Takket være de bevægelige hjul
er løftevognene ekstra nemme
at dreje, hvilket gør dem særligt
manøvredygtige. Bremsen på
baghjulene garanterer sikker
af- og pålæsning.

TEKNISKE
SPECIFIKATIONER:
Løftehjælpen GO
Maksimal løftevægt: 70 kg
Maksimal højde: min. 120 mm
/ maks. 1.505 mm
Størrelse: 1.700 mm
Dermed kan der løftes:
Træplatform, 434 x 418 mm
Understel: 450 x 379 mm
(L x B indvendigt)

Indgangen til ladestikket samt
tænd- og slukknappen befinder sig
på basen, ved venstre ben. Batteriet oplades let og det er nemt at
tænde og slukke løftevognen

Løftehastighed: 125 mm/sek
Spænding batteri V/Ah: 24/7,2
Vægt uden emballage: 26 kg
Vægt med emballage: 29,7 kg
Indgang til ladestik samt
tænd- og slukknap
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Dine emner anbringes på træplatformen og kan herefter nemt og
hurtigt flyttes til den ønskede
arbejdshøjde, helt uden fysisk
belastning.
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Ved hjælp af indstillingsskruerne
kan håndtaget indstilles efter
operatørens højde inden for et
forhåndsangivet interval. Lasten
løftes og sænkes ved hjælp af vippekontakten direkte på håndtaget.
Dette sker særligt forsigtigt takket
være funktionen Soft-Start, der
sikre en blød igangsættelse

MIN 120mm
MAX 1505mm
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