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LEVPANO® I EVOLUTION    Ref.: 513000

Caracteristici:

Date produs

Montarea plăcilor de gips carton pe plan orizontal până la 4,50 m înălțime, montare verticală și pe plan înclinat 
până la 5,90 m. Noua versiune: Levpano Evolution. 4 picioare cu 2 platforme având suprafețe antiderapante, 
de calitate superioară pe care puteți urca pentru inșurubarea facilă a placii de gips carton. Troliu cu sistem de 
siguranță brevetat, format din 2 cabluri: 1 cablu de lucru, 1 cablu de siguranță anti-cădere. Sistem de blocare 
Clip&Go pentru montaj general foarte rapid. Troliu cu manivelă reversibilă, adaptabilă atât pentru dreptaci, cât 
și pentru stângaci. Sistem de frânare integrat în troliul antiretur fixat pe mânerul de ghidare, care permite o 
manevrabilitate ușoară a dispozitivului. Susținere și protecție excelentă a plăcilor de gips-carton, indiferent de 
dimensiunea acestora, datorită celor 2 brațe centrale echipate cu saboți și a celor 2 brațe terminale, telescopice. 
Saboți retractabili poziționați pe brațul central lung, pentru plăci de 0,90 m și 1,20 m lățime. Adaptabil pe brațul 
central scurt pentru plăci cu lățime de 0,60 m. Brațe centrale reglabile pentru așezarea celor 3 formate de plăci: 
0,60 m - 0,90 m și 1,20 m: brevetat. 2 saboți metalici pentru sprijinirea plăcii de gips-carton la poziționare pe 
plan vertical sau înclinat. Capul si brațul este rotativ la 360°, sistem brevetat. 8 tampoane antiderapante pentru 
susținerea excelentă și protecția plăcii. Mâner ergonomic basculant pentru braț și cap: prindere îmbunătățită, 
brevetat. Suport pentru troliu mai ergonomic și practic pentru transport facil. Extensie integrată în cap 
pentru instalare până la 4,50 m înălțime pe plan orizontal. Indexare la fiecare 10 cm: sistem brevetat. Înălțime 
de încărcare pentru montaj orizontal: 0,82 m pentru poziționare la 3,50 m pe plan orizontal. 2 platforme de 
lucru cu suprafață antiderapantă  pentru înșurubarea placii, certificate FSC. Rezistența unei platforme: 150 kg, 
înălțimea de la sol 0,49 m. Două trepte  intermediare pentru acces facil la platforme, pentru a reduce efortul 
depus la urcare. Ampatamentul de 0,90 x 0,90 m permite o stabilitate mare chiar și în cazul cu plăcilor de mari 
dimensiuni. 4 roți pivotante de Ø 125 mm, echipate cu sistem de blocare. Este posibilă trecerea printr-o ușă de 
73 cm lățime, fără a fi necesară plierea bazei. Asamblare/ dezasamblare rapidă. Se livrează pre-asamblat, cele 
2 roți de transport, fixate la baza coloanei, facilitează transportul. Produs conform cu normele CE și directivele 
europene 2006/42/CE. Greutate: 52 kg.
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Cod EAN

4,5 0,82 0,49 75 52 513000 1 3479135130000
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