Compact en voor alle vereisten op het bouwterrein

Junior Ladderlift
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De Junior Ladderlift van Böcker
De kleinste ladderlift aller tijden
De compacte Junior ladderlift is de ideale lift voor de inzet op bijzonder beperkte bouwterreinen. In combinatie
met de hoge nuttige last tot aan 250 kg en volledig nieuwe onderdelen net als het geïntegreerde knikstuk wordt
de Böcker Junior de ideale machine voor snel en effectief transport op bijzonder nauwe ruimte. Het is daardoor
geen wonder dat de Junior bouwserie van Böcker wereldwijd onder de meest verkochte lifte van deze vermogensklasse rangschikt.

Voordelen op een rij
Minimale benodigde ruimte ook in opgebouwde toestand
Past door zijn inschuifbare as in elk nauw straatje en
desnoods door de achteringang
De inschuif- en verwijderbare kogelkoppeling zorgt
voor een bijzonder compacte opbouwlengte tijdens
het verplaatsen op het bouwterrein
Knikstuk mechanisch aanbouwbaar of geïntegreerd
(HD 24 K) verkrijgbaar
Door het bijzonder lage eigen gewicht makkelijk te
manoeuvreren en door bijna elk voertuig te transporteren
Hoogste betrouwbaarheid en bijzonder comfortable
bediening zelfs voor onbedreven personeel
Aandrijving door krachtvolle elektro- en benzinemotoren
Nuttige last tot aan 250 kg met kabelsnelheiden tot
aan 48 m/min
Slede met automatische kabelbreukbeveiliging
Chassis met speciaal lakken „novagrijs“
Stabiele aluminium geleidingrails
HD 24 K met geïntegreerde knikstuk

De Junior ladderlift is eenvoudig te trekken door bijna elk voertuig
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Uitvoering met een mechanisch knikstuk (optioneel)

Meerdere voordelen in detail

Meervoudig verstelbaar draaikrans

geïntegreerde verlichting

Optioneel: mechanische afstandsbediening

Technische Gegevens
HD 18/0-5
ongeremd

HD 18/0-5
geremd

HD 21/0-6
geremd

HD 24/0-7
geremd

HD 24 K/0-7
geremd

Hefvermogen [kg]

250

250

250

250

250

Totaal gewicht [kg]

750

1.200

1.200

1.200

1.200

Toelaatbare
Asbelasting [kg]

750

1.200

1.200

1.200

1.200

4.090
4.890

4.165
4.900

4.165
4.900

4.165
4.900

4.165
5.200

870
1.2992)

890
1.2992)

890
1.2992)

890
1.2992)

890
1.2992)

4.005
540

4.005
540

4.060
540

4.115
540

4.072
540

4,0 – 17,9

4,0 – 17,9

4,1 – 20,9

4,1 – 23,7

4,1 – 20 recht

Lengte tot aan dakgoot [m]

–

–

–

–

18.0 met knik

Lengte op het dak [m]

–

–

–

–

5,8

recht, inschuif- en
afneembaar met kogelkoppeling

recht, inschuif- en
afneembaar met kogelkoppeling

recht, inschuif- en
afneembaar met kogelkoppeling

Model

Afmetingen
Lengte Lift:
Lengte werk [mm]
Lengte transport [mm]
Breedte lift:
Breedte werk [mm]
Breedte transport [mm]
Geleidingsrails:
Lengte rails [mm]
Spoorbreedte [mm]
Uitschuifbaar
van – tot [m]

1)

Disselboom

recht, inschuif- en
inschuif- en afneembaar
afneembaar met kogelmet kogelkoppeling
koppeling

Aandrijving

Hydraulische aggregaat Hydraulische aggregaat Hydraulische aggregaat Hydraulische aggregaat
230V, 2,6 kW of
230V, 2,6 kW of
230V, 2,6 kW of
230V, 2,6 kW of
Benzine motor1)
Benzine motor1)
Benzine motor1)
Benzine motor1)

Speciale uitrusting

1.270 mm met standaard as

2)

Benzine motor

Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
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Klein, handig, sterk en snel
Kopstukwielen

Aluminium
geleidingsrails

Uitschuifbaar verlengstuk
aan het ondereinde
eendelig, 2.0 m lang

Aandrijving via elektro- of
benzinemotor (optioneel)

Disselboom
(inschuifbaar)

Standaardslede of
unislede (optioneel)

Geïntegreerde
verlichting

Insteekstempels

Draaikrans
met snelvergrendeling

Steunwiel
met stalen velg en
volrubberwiel

Inschuifbare as
(optioneel)

Standaardas (vast) 1,3 m

Optioneel: unschuifbare as 0,89 m

Optioneel: mechanisch knikstuk

Inschuifbare disselboom

Standaard: elektromotor

Past zelfs door een standaard deur

Optioneel: benzinemotor

Optioneel: all terrain ladderlift
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