Takels / Zwenkarmen: Takel PA-600

Nog niet gewaardeerd

Prijs incl BTW€ 119,00
Verkoopprijs zonder BTW: € 98,35
Bedrag BTW€ 20,65
Deze elektrische takel is met een extreem sterke en
onderhoudsvrije motor uitgerust. De ideale hulp voor het heffen van
zware lasten tot 600 kg. Levering is exclusief zwenkarm en/of
muurhouder, deze kunt u als accessoire erbij bestellen! Zie
aanverwante artikelen. Lees meer

Beschrijving

Belangrijk
De motoren van onze takels beschikken over een hoogwaardige koperen wikkeling en niet over een goedkopere alternatieve wikkeling van
aluminium.
Ook kan hij aan een zwenkarm worden bevestigd of aan een muurbevestiging. (zie gerelateerde producten onder aan de pagina)
De afstand bediening is van een ca. 1,5 meter lange besturingskabel voorzien.
De ideale hulp voor het heffen van zware lasten tot 600 kg.

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

Verdere highlights
Éénhand bediening met 1,5 meter lange aansluiting (verlenging mogelijk, op aanvraag!).
Een mechanische rem zorgt voor het vasthouden van de last, ook bij uitschakeling.
Automatische noodstop bij het bereiken van het einde van de staalkabel.
Eenvoudig en snel te monteren.
Directe wandmontage mogelijk, of montage aan een andere voorziening (zie foto’s).

Leveromvang
Takel PA-600

Technische specificaties
Takelvermogen 300 kg
enkele kabel
Lengte kabel 12 meter
bij 300 kg
Takelvermogen 600 kg
dubbele kabel
Lengte kabel bij 5,5 meter
600 kg
Lengte
1,5 meter (verlenging
besturingskabel mogelijk, op
aanvraag!)
Vermogen
230 Volt / 1200 Watt /
elektromotor
IP54
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Diameter kabel 4,5 mm
Ø
Snelheid hijsen 300 kg = 10 m/min
600 Kg = 5 m/min
Snelheid dalen 300 Kg = 12 m/min
600 Kg = 6 m/min
Gewicht
ca. 17 kg
Technische
veranderingen,
zoals
aanpassingen
van het design
altijd onder
voorbehoud.

Onze voordelen voor u op een rijtje
Levering direct vanaf onze loods in Zevenhuizen door geheel Nederland per pakketdienst, met aflevering doordeweeks.
Snelle levering, binnen 1 a 2 werkdagen, plus concurrerende verzendkosten (€ 10,00).
Zelf afhalen in Zevenhuizen ook mogelijk.
In samenwerking met Crossfer onderhouden wij een grote voorraad aan onderdelen.
Wij beschikken in Zevenhuizen over een eigen werkplaats voor service en onderhoud.
Wij bieden u 2 jaar garantie op al onze takels.

Showmodel op verkoopadres aanwezig.

2 / 2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

