Slut med
“ kedellige”
løft..!

Tidligere har materialetransportering
og monteringsarbejde været lig med
2-mandsarbejde samt tunge og besværlige løft. Spangkilde Teknik har nu løsningen til at lette arbejdsgangen.

Med den universelle Radiatorvogn kan du
vinke farvel til tunge løft af radiatorer,
kedler, vandbeholdere og diverse aggregater.
Spangkilde Radiatorvogn gør transporten fra
bil til monteringssted – samt håndteringen og
monteringen – både ubesværet og meget lettere.
Det er godt for effektiviteten, humøret og ikke
mindst for ryggen.
Radiatorvognen er nem at
komme rundt med og kan løfte
150 kg op til 90-140 cm.

Radiatorvognen
er dansk, stærk og fleksibel
Spangkilde Radiatorvogn er lille og fiks, så den kan
komme rundt overalt på byggepladsen eller indendørs.
Trods sin beskedne størrelse løfter den helt op til 150 kg
i en højde på 90 cm, når gaflerne er placeret i bunden og
op til 140 cm, når de er flyttet et niveau op.

Sidehjul til sidelæns kørsel igennem smalle passager.

Spangkilde Radiatorvogn optager kun minimal plads i
varevognens lastrum, da den blot måler 150 cm.
Radiatorvognen er skabt på opfordring fra arbejdsmiljørådgivere og er udviklet i samarbejde med fagfolk.

Udskrift fra Arbejdstilsynet
Ved transport til isætningsstedet
er niveauet for egnede tekniske
hjælpemidler transportvogn, kran
eller lignende, så løft og bæring
undgås. Hvis der bruges forskellige
transportmidler fra opbevarings-sted
til isætningssted bør det sikres, at der
ikke foregår løft mellem de enkelte
transportmidler, og at transportvejene
i givet fald er jævne og plane.

Radiatorvognen kan let køres helt ind til væggen
og hæve/sænke radiatoren ned over beslaget.
Det er nemt at udskifte gaflerne, så du fx kan
flytte kedler eller andre aggregater. Ekstra lange
støttehjul (foran) medfølger.
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Med en totalhøjde på kun 150
cm kan Radiatorvognen stå op
i de fleste lastrum og optager
derved næsten ingen gulvplads.

Sidehjul kørt ind.

Spangkilde Radiatorvogn er patentanmeldt.
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