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2  rue  Bergognon

Passagem  de  porta  de  73  cm  possível  sem  dobrar  a  base.

3  poses  possíveis:  horizontalmente  até  4,50m,  rastejando  e  verticalmente  até  5,90m.

Altura  de  carga  instalação  horizontal:  0,82  m  para  instalação  a  3,50  m  na  horizontal.

Sistema  de  cabo  duplo:  1  cabo  de  trabalho  e  1  cabo  de  segurança  anti-queda  -  PATENTEADO  
Sistema  Clip&Go  para  bloqueio  e  desbloqueio  ultrarrápido  de  braços  e  pés  -  PATENTEADO.  Economia  de  tempo  em  
canteiros  de  obras  Excelente  suporte  da  placa  por  8  coxins  antiderrapantes.  A  placa  é  mantida  independentemente  do  
seu  tamanho  graças  aos  2  braços  centrais  dobráveis  e  2  braços  telescópicos  nas  extremidades.

42500  LE  CHAMBON-FEUGEROLLES  -  FRANÇA

Extensão  de  1m  integrada  na  coluna  para  poder  colocar  na  horizontal  até  4,50m.  Indexação  a  cada  10  cm  para  limitar  a  
altura  de  carga  –  PATENTEADO  Manípulo  basculante  de  cabeça  simples  e  eficaz  –  PATENTEADO  Placa  de  rotação:  
Para  mudar  de  instalação  horizontal  para  vertical  ou  rastejando,  a  cabeça  gira  simplesmente  puxando  um  pino.  
Economizando  tempo  e  esforço.  3  rodas  Ø  125  mm  equipadas  com  sistema  de  bloqueio  do  pivô  e  rolamento  Nova  versão:  
2  degraus  intermediários  para  facilitar  o  acesso  às  plataformas  e  reduzir  a  fadiga.  O  deslizamento  das  colunas  foi  
melhorado  para  menos  atrito  e  mais  fluidez.  3  rodas  travadas.  2  novas  rodas  de  transporte  Ø  100  mm  para  um  melhor  
deslocamento  em  terrenos  acidentados  Entregue  pré-montado  Made  in  France,  em  nossa  fábrica.  Cada  Levpano  é  
montado  e  testado  individualmente.  Cumpre  a  norma  CE  e  a  Diretiva  Europeia  2006/42/EC.  Exame  de  conformidade  

Alça  guia  offset:  mais  segurança  na  descida,  a  cabeça  do  artesão  não  fica  embaixo.  Melhor  visibilidade  no  encaixe  da  
placa  ao  atingir  o  teto.  2  almofadas  retráteis.  Eles  seguram  a  placa  e  se  retraem  quando  você  atinge  o  teto  para  ficarem  
perfeitamente  lado  a  lado  com  a  placa  anterior.
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realizado  por  um  órgão  independente:  Garantia  Socotec  de  5  anos

514000

FICHA  TÉCNICA



Altura  de  instalação  
m /  Altura  de  

instalação  m

Altura  de  
carga  m  para  
instalação  

horizontal /  Altura  
de  carga  m  

0,82 43

Ref.

514000 1

Código  de  barra
Carga  máxima  

-  kg  mãe /  máx.  
carga  kg

3479135140009

kg
G

75
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