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Min. 
hoogte  

Max. 
hoogte  

Hefvermogen Ge-
wich

(*) 

Omvang 
gesloten 

Omvang geopend 

CM-340   970 mm 3,3 m 130 kg à 3,0 m 
   120 kg à 3,3 m 

21 kg 300 x 300 
mm 

1100 x 1000 mm 

CM-520  1120 mm 4,9 m 140 kg à 3 m 
130 kg à 4 m 

  90 kg à 4,9 m 

38 kg 380 x 380 
mm 

1400 x 1400 mm 

CA 400 990 mm 4 m 160 kg à 3 m 
150 kg à 4 m 

66 kg 550 x 650 
mm 

1010 x  970 mm  
1590 x 750 mm (**) 

(*) = + Platvorm 440 x 750 mm, Gewicht 5,3 kg 

design 

CA 400 

Draagbare Montageliften 

Universeel snel en uiterst  
vriendelijk in het gebruik 

• Lichtgewicht montagelift, brengt zware objecten eenvoudig en snel op 
    de gewenste hoogte 
• Gemakkelijk mee te nemen door compact ontwerp 
• Zeer snel op te zetten door 1 persoon 
• Ingebouwde waterpas 
• Regelbare snelheid (230 Volt) + slinger (manuele bediening) + afstandsbediening 
• Stabiele plaatsing, ook op ongelijke oppervlakken 
• 4 in lengte regelbare poten 
• Sesign UPTER : 1 inklapbare poot (mogelijkheid dichter tegen muur zetten)  
• Vouwbaar plateau meegeleverd 
• Geleverd inclusief 2 draagtassen (CM-340) 
• CM-520 standaard op wieltjes (in optie voor CM-340) 
• Geschikt voor monteren en heffen van oa: zonneschermen, kabelgoten, 
•  plafondplaten, verlichting, 
     airco units, camera’s, tv-apparatuur, roldeuren, projectieschermen, enz. 
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Ingebouwde water-
pas in de mast  
Zo kunt u de horizon-
tale positie 
van het plateau een-
voudig controleren  

4 in lengte verstelbare poten  
Stabiele plaatsing  
4 de poot is inklapbaar , om tegen de muur te 
kunnen werken  

Série CA  De mogelijkheid om strak tegen de gevel te 
kunnen werken .  Bij afwezigheid van stroom ook met 
draaislinger te bedienen. 4 in positie verstelbare poten 
voor een stabiele plaatsing  

Bedieningsschakelaa   
Met snelMet riembevesti-
ging heidsregelaar en rich-
tingsselectie  

Veiligheidsstop   
Rode knop op de 
reductiekast  
Manuele bediening   
bij afwezigheid van 
een stopcontact of Bij 
panne kunt u een 
draaihendel gebrui-
ken  

Transportzak( CM340) 
Voor een gebruiksvriendelijk transport 
Een zak voor het plotvorm 
Een zak voor de mast  

Specificaties 

Het vouwbare platvorm 
draaibaar over 360°  
Het kan tevens in iedere 
positie geblokkeer 
worden.  
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• 1 inklapbare poot 
(mogelijkheid dichter tegen 
muur zetten) 
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