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Byggesæt med 4 søjler
(max last 5.000 kg.)

Byggesæt med 6 søjler
(max last 7.000 kg.)

Byggesæt med 8 søjler
(max last 10.000 kg.)

Eksempel på kombinationslad
med 4 + 4 søjler

Standardiserede søjler
Afhængig af løftegulvets længde, leveres det med enten fire,
seks eller otte søjler.
Løftegulvet kan monteres i lukkede eller åbne opbygninger.
Den sikre låsning af løftegulvet i
søjlerne sker ved hjælp af de
indbyggede paler. Sammen med
det øvrige GS afprøvede udstyr
bidrager det til den samlede sikkerhed.

For yderligere information, kontakt venligst
vores salgsafdeling.

TITGEMEYER Skandinavien A/S
Lunikvej 32
DK-2670 Greve
Telefon: +45 43 60 0966
Telefax: +45 43 69 0219
Email: info@titgemeyer.dk
www.titgemeyer.dk
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Fleksibel og modulopbygget
GETO Lifter løftegulv kits fra TITGEMEYER er opbygget af letvægtsmoduler: gulv i aluminium af høj kvalitet, samt tværbjælker, der er konstrueret så der opnås optimal vægt/styrkeforhold.
Materialets egenskaber og løftegulvets konstruktion er med til at
give et lavt støjniveau.

GETO Lifter løftegulve
Udrustning for ethvert transportbehov
Den nye TITGEMEYER GETO Lifter er udviklet specielt til de kunder,
der stiller høje krav til effektiv og konkurrencedygtig transport.
Investeringen er hurtigt tjent hjem, takket være hele 40% ekstra
plads i lastrummet.

Tynd platform, fladt lastareal; den nye GETO Lifter.

Indlysende fordele:
• Nyttelast op til 10.000 kg
• GS-Kvalitet, testet af TUV Nord,- certificeret sikkerhed
• Dobbelt ladareal for ikke stabelbart gods – det betyder op til 40%
lavere transportomkostninger
• Stor fleksibilitet giver optimale ruter
• Gennemtænkt konstruktion med høj anvendelse af aluminium
betyder ca. 25% vægtreduktion i forhold til en traditionel svejset
stålkonstruktion
• Støjsvagt aluminiumgulv
• Et ægte TITGEMEYER kvalitetsprodukt, derfor kort leveringstid på
komponenterne

De kraftige låsetappe
sikrer at lasten forbliver i
den ønskede højde.

Multifunktion sidebjælke
Profilens højde på kun
140 mm og en vægtreduktion
på ca. 25%, grundet det høje
indhold af aluminium i konstruktionen, betyder en markant forøgelse af den effektive nyttelast.
Det riflede og vedligeholdelsesfrie aluminiumsgulv med indbygget
”last-kontrol” i overensstemmelse med BGV D29 giver problemfri
lastning og sikring af selv pladskrævende gods.

