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Malý, ale šikovný – minijeřáb Quickmax

Vícestranné využití na stavbě i v dílně

Přednosti Quickmaxu

Multifunkční kompaktní zdvihadlo

Multifunkční zdvihadlo pro víceúčelové využití

Již mnoho let si klade firma Böcker jeden hlavní cíl: Pozvednout Vás výše. V tomto směru jsme pro Vás připravili
další inovace.

Vhodné pro malé a střední formáty vápeno-pískových
cihel

Pod označením Quickmax se skrývá vynikající pomocník – zdvihadlo pro zvedání menších břemen.
Je jedno, jestli jsou to cihly o hmotnosti mezi 25 – 60kg nebo jiná břemena na staveništích nebo v dílně.
S minijeřábem Quickmax jste vždy na bezpečné straně.

Extrémně nízká hmotnost – pouze 170 kg

Použitím minijeřábů Quickmax je dosahována vyšší efektivita práce při současném snižování její namáhavosti.
Minijeřáby Quickmax je možné díky kompaktním rozměrům a snadné montáži použít i ve stísněných prostorách.

Snadná a rychlá montáž pro 2 pracovníky
Rychlé přemisťování na staveništi bez další zdvihací
techniky

Rychlá a snadná montáž

Zvýšení efektivity práce při současném snížení
námahy

Minijeřáb Quickmax firmy Böcker se vyznačuje rychlou a snadnou montáží. Jen 4 pracovní kroky jsou nutné na to,
aby byl postaven pomocí dvou pracovníků i ve velmi stísněném prostoru.

Přesné ukládání přepravovaných břemen na zvolené
místo
Bezproblémové uskladnění s minimálními nároky na místo

Podvozek
s točnou

Závaží

Výškově stavitelný
sloup

Výložník

Kladkostroj

Snadné přemisťování stavebními otvory díky minimálním
rozměrům

Snadná průchodnost skrz všechny stavební otvory

Snadná a rychlá montáž bez použití nářadí jen
pomocí čepů
Bez nutnosti přemístění je možné vyzdít délku 2,5m

Paleta č.2: Konstrukce sloupu s výložníkem
a kladkostroj

Paleta č.1: Podvozek ae závažím

Rychlé a snadné přemisťování

Použití minijeřábu Quickmax při práci v autodílně

Použití minijeřábu Quickmax na dílně při opravě převodovky stavebního stroje

Technické parametry
Typové označení

1. Postavení sloupu

2. Uložení závaží

3. Ustavení a zajištění výložníku

4. Vysunutí sloupu

Řetězový kladkostroj zavěšený na jediném čepu

Snadné ovládání

QM 65

QM 100

Nosnost

65 kg

Celková hmotnost

170 kg

Napájení

230 Volt

Šířka

0,73 m

Výška (min. – max.)

2,10 – 3,50 m

Vyložení

ca. 1,50 m

1,50 m

Max. výška háku

ca. 2,85 m

2,85 m

Volná délka zdění

ca. 2,50 m

2,50 m

(1)

Bez závaží

100 kg
(1)

200 kg (1)
230 V
0,98 m
2,10 – 3,50 m

Technické změny vyhrazeny
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