
Takels / Zwenkarmen: Takel HXS-800
 

    Nog niet gewaardeerd

Prijs incl BTW€ 545,00

Verkoopprijs zonder BTW: € 450,41
Bedrag BTW€ 94,59

Deze elektrische takel is de ideale hulp voor het snelle hijsen van
draaglasten. Een professionele takel, ideaal voor bijvoorbeeld op de
bouwplaats! Door haaksysteem/snelkoppeling aan diverse balken
of stellingen te monteren. Ook kan hij aan een zwenkarm worden
bevestigd of aan een muurbevestiging. Deze takel is uitgerust met
een extreem sterke en onderhoudsvrije motor. De handbediening is
aan een 5 meter lange stuurkabel gemonteerd en kan eventueel
worden verlengd (op aanvraag). De ideale hulp voor het heffen van
zware lasten tot 800 kg. Dit artikel kan alleen maar worden
verzonden en niet in de winkel worden afgehaald! De getoonde prijs
is incl. verzendkosten! Lees meer 

Beschrijving

Deze elektrische takel is de nieuwe allround takel van Crossfer, uitgerust met een 32 meter lange staalkabel.
Standaard uitgerust met bevestigingsmogelijkheden voor vierkant profielen of ronde buizen/pijpen.
Nieuw is het kabel geleiding systeem, wat ervoor zorgt dat de staalkabel gelijkmatig op de haspel wordt opgerold en hiermee de duurzaamheid
van de kabel aanzienlijk wordt verlengd.
De bovenste en de onderste eindschakelaar is bij al onze takels standaard!
Deze treedt in werking zodra de maximaal mogelijke kabellengte van de haspel is afgerold.
Bijzonder bij de HXS800 is dat deze over een flexibele onderste eindschakelaar beschikt.
Deze treedt in werking, zodra het aan de kabel bevestigde gewicht de bodem heeft bereikt.
Het gecontroleerde afrollen van de kabel is hierdoor altijd gewaarborgd, onafhankelijk van hoeveel kabel zich nog op de haspel bevindt.

Een professionele takel, ideaal voor bijvoorbeeld op de bouwplaats!
Door haaksysteem/snelkoppeling aan diverse balken of stellingen te monteren.
Ook kan hij aan een zwenkarm worden bevestigd (type KST1000) of aan een muurbevestiging met zwenkarm.
Deze takel is uitgerust met een extreem sterke en onderhoudsvrije motor.

De handbediening is aan een 5m lange stuurkabel gemonteerd en kan eventueel worden verlengd.

De ideale hulp voor het heffen van zware lasten tot 800kg.

Inzetbaar voor o.a.

Bouwplaats.
Werkplaats.
Garage.
Loods.
Land- en tuinbouw.
Natuur- en bosbeheer.
Industrie.

Verdere highlights

32 meter lange staalkabel.
400 / 800kg hijskracht.
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Robuuste metalen beschermkap.
Kabel geleider systeem.
Eenvoudige, ruimtebesparende en snelle montage.
Montage mogelijk op vierkante profielen of ronde buizen.
IP54 spatwater dicht
Mechanische rem versnellingsbak
Automatische eindschakelaar boven
Automatische, flexibele eindschakelaar beneden
Eenvoudige bediening

Leveromvang

Takel HXS-800 

Technische specificaties

Maximake hijskracht 400 / 800 kg
Afstand bediening ca. 5 meter lange besturingskabel 
Lengte kabel 32 / 16 meter
Hijssnelheid 8 / 4 meter per minuut
Vermogen elektromotor 230 Volt / 1300 Watt = 1,3 kW / IP54
Diameter kabel Ø 5 mm
Afmetingen b x d x h 33 cm  x 26 cm x 70 cm
Geluidproductie 71 db(A)
Gewicht 42 kg
Technische veranderingen, zoals aanpassingen van het design altijd onder voorbehoud. 
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