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GANTERUD L20-3 Pro
Velafprøvet og
robust teknologi
til nyt formål
Radiostyret præcisionsnivellering.
Maksimerer effektiviteten, mindsker
monteringstiden og øger sikkerheden.

GANTERUD L20-3 Pro

Nivellering af både
lette og tunge objekter

Flerdobler
produktivitetsraten

Radiostyring

L20-3 Pro er et løfteåg, som ved hjælp

Med et tryk på en knap nivellerer

klassificeret fjernkontrol manøvreres

af både ny og velafprøvet teknologi

L20-3 Pro enkelt og sikkert sine

L20-3 Pro på en smidig måde.

nivellerer laster på en effektiv og sikker

objekter. Kostbar krantid og

måde med høj præcision. Løfteåget

ventetid reduceres.

Med en brugervenlig og IP67-

Minimal Service
Ud over rengøring er

kan håndtere både lette og tunge

Robust og stærk

batteriopladning det eneste, man

En robust og velafprøvet teknologi

skal tænke på. Batteristatus indikeres

Vending af tungere
objekter 90 grader

og en driftssikker elektrisk drift

på åget, og ved normal brug kræves

sikrer, at L20-3 Pro kan fungere i al

én opladning om ugen.

Her kan L20-3 Pro anvendes som

slags vejr

kasteblok. Kædehjulet afkobles

fra -20 til +40 grader Celsius i

med fjernstyringen for frit løbende

krævende miljøer.

objekter fra 0 kg til 20 ton.

kæde med samme funktion som en
kasteblok. Længere kædepakke kan
bestilles som tilvalg.

Modstandsdygtig,
holdbar og pålidelig
Det modstandsdygtige kabinet i

Eksakt og
omfattende nivellering

kombination med IP65-klassificeret

L20-3 Pro har en reversibel slaglængde

let at rengøre.

på op til 3 meter per krog og kan
præcisionsnivelleres i to hastigheder.

elsystem betyder, at L20-3 Pro er

623 mm

712 mm

1050 mm

Ø 140 mm

Tekniske data
Løftekapacitet:.......................................................Maks. 20 ton
Nivelleringskraft...................................................Maks. 3 ton
Maks. nivelleringsslaglængde:.................6 m (3 m i begge retninger)
To nivelleringshastigheder
Maks. kædevinkel:..............................................60 grader
ved 20 tons belastning
Total kædelængde............................................6 m		
Kædedimension...................................................60,5 x 20 mm.
............................................................................................kalibreret kæde gr. 80 RS
Egenvægt..................................................................395 kg
(Inkl. kæde og kroge)
Højde.............................................................................1050 mm
Bredde..........................................................................712 mm		
Dybde...........................................................................623 mm
Styresystem
Radiorækkevidde................................................100 m i frit felt
Spænding, elmotor:...........................................24 VDC
Strømforbrug i dvale: ......................................50 mA
Strømforbrug ved maks. kontinuerlig: 60 A
Strømforbrug Peak............................................100 A

Ekstraudstyr som tilvalg
Beskyttelseshætte
Kædekit i andre længder
Ekstra batterier
Transportemballage

Vi forbeholder os ret til at ændre
specifikationer eller konstruktioner
uden varsel og tager desuden
forbehold for faktuelle fejl.
Variationer i specifikationer
og udstyrsstandarder kan
forekomme mellem forskellige
geografiske markeder. Du kan få
yderligere information om aktuelle
produktspecifikationer og lokale
tilpasninger ved at kontakte os.

Certificering
CE-mærket produkt
Miljøkrav
Driftstemperatur:..................................................-20°C – +40°C
Opbevaringstemperatur:...............................-30°C – +70°C
Relativ luftfugtighed, RF:...............................0-90% ved opbevaring

Ganterud Lifting Solutions AB
www.ganterud.se

Lagom design & produktion AB | www.lagomarbast.se

Ganterud Lifting Solutions er
en produktionsvirksomhed,
der udvikler og leverer
effektive, pålidelige og
innovative løftesystemer til at
lette materialehåndteringen
og effektiviteten inden
for primært bygge- og
værkstedsbranchen.

Ganterud Lifting Solutions AB
Frögatan 10
SE 653 43 Karlstad
Sweden
www.ganterud.se

