
Styrke er en faktor, hvis den kan kon-
trolleres. Med den fintfølende fjernbetjen-
ing kan emner op til 500 kg  
monteres millimeterpræcist.  
Det er indbegrebet af vores "Power & 
Precision" koncept.

Med begge 
forhjul i inderste 
position, kan 
maskinen køre 
gennem en  
passage på  
kun 89 cm.

Millimeterpræcis Smalle passager

Den mest intelligente, fjernstyrede og selvkørende multilifter  
med 3D manipulation, sensorovervågning og online service.

• Montering af emner parallelt med maskinens længderetning.
• Hurtig udskydning af hydrauliske frontaksler for maksimal stabilitet. Ingen støtteben.
• Trådløs fjernbetjening.
• Indbygget on-line service.
• Stor løfteevne i hele arbejdsområdet.
• Minimum 8 timers funktionstid på én opladning.

Unique

manipulation

Multilifter Made in Denmark

Pat. pend.

Andre unikke egenskaber

Et to-kreds vacuumsystem sikrer, at der 
altid er 400% overkapacitet på sugekop-
perne. En visuel og en akustisk alarm sikrer, 
at maskinen ikke kan betjenes, før der er 
optimal sugekraft på systemet.
Det gør vacuumsystemet til et af verdens 
mest sikre. 

400% overkapacitet

Hovedbom 2 x 45o

Én mand... 

-og hans fjern-

betjening!

Den hurtigste  
og mest fleksible  

glasmonteringsmaskine  
i verden



Tekniske data 

Multilifter

Beskrivelse  Værdi

Lasteevne 500 kg

Egenvægt 1410 kg

Minimum bredde 890 mm

Maksimum bredde 1750 mm

Minimum længde 3500 mm

Minimum højde 1900 mm

Drift 8 timer

Forhjul Massivt gummi

Baghjul Hård plast

Ladestrøm 220 or 110 V

Batteri 12 x 2 V (24 v)

Ladetid 10-100% 8 timer

Ladetid 25-70% 1 time

GlasLift® 500 kan løfte emner fra  
gulvhøjde op til 5 meter i alle vinkler.
Der kan altså monteres i 1. sals 
højde fra stueplan.

Forhjulene er monteret på
kraftige og stabile, firkantede 
aksler, der kan skydes ud til si-
derne uafhængig af hinanden.  
Dette giver GlasLift® 500 en 
unik stabilitet.
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Made in Denmark

Pat. pend.

Stor kapacitet Rækkevidde og stabilitet 

GlasLift®500 opfylder kravene fra
Maskindirektivet 2006/42/EC.

Kontakt HH-Intellitech og bestil en demonstration. Besøg www.hh-intellitech.dk og se alle vores løsninger.

HH-Intellitech ApS 
Nykøbing Landevej 21 
4200 Slagelse 
Danmark 

Telefon +45 58 26 70 17 
E-mail: info@hh-intellitech.dk  

www.hh-intellitech.dk

Produktion og salg:

Granit Stål

Branddøre Beton Vægpaneler

Træ Gips

Facadeelementer

Materialer Vi sælger løsninger Kontakt os for gratis rådgivning!


