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Podnośniki kolumnowe do użytku w 
pomieszczeniach

Safelift to seria kompaktowych i elastycznych 
podnośników kolumnowych do bezpiecznej pracy w 
pomieszczeniach. Nasze podnośniki charakteryzują się 
niskim poziomem wejścia, krótkim promieniem skrętu i 
niską wagą.

Safelift sprawia, że   praca na wysokich wysokościach jest 
wydajna i bezpieczna, eliminując potrzebę korzystania z 
drabin.

Nasze podnośniki są produkowane w Szwecji i 
oznaczone znakiem CE, zgodnie z wysokimi normami 
bezpieczeństwa WE i EN280.

Obszary zastosowania

Produkty Safelift zostały opracowane w celu ułatwienia 
pracy m.in. w handlu, pracach montażowych, przy 
sprzątaniu, utrzymaniu nieruchomości, w branży 
magazynowej i budowlanej.

Wszystkie nasze produkty są łatwe w użyciu i 
utrzymaniu. Wszystkie podnośniki są dostarczane 
w stanie zmontowanym, gotowe do uruchomienia. 
Po zakończeniu pracy podnośnik podłącza się do 
standardowego gniazda ściennego, a wbudowana 
ładowarka ładuje akumulatory. 

Praktycznie nie da się sprawić, aby praca była bardziej 
wydajna.



PŁYNNE DZIAŁANIE
BEZPIECZEŃSTWO 
INTELIGENTNE URZĄDZENIE
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NOWA GENERACJA PODNOŚNIKÓW 
KOLUMNOWYCH DO UŻYTKU W 
POMIESZCZENIACH



4.95m
WYSOKOŚĆ ROBOCZA

320kg
CIĘŻAR WŁASNY 

STABILNA KONSTRUKCJA



Urządzenia Safelift produkowane są w dwóch różnych wariantach

Wysokość obu modeli wynosi 4,95 m. Podnośniki kolumnowe Safelift są bezpieczne, łatwe 
w użyciu i wymagają minimalnej konserwacji. Podnośniki są dostarczane w stanie gotowym 
do użycia na paletach EU. Po zakończeniu pracy podnośnik podłącza się do standardowego 
gniazda ściennego, a wbudowana ładowarka ładuje akumulatory.

Więcej informacji na www.safelift.se/pl.

NASZE PRODUKTY

PushAround
Ten model możesz przemieszczać 
tam, gdzie chcesz.

MoveAround 
Tym modelem możesz sterować z 
kosza za pomocą joysticka.



Odłączanie
Napęd można odłączyć za pomocą 
prostego złącza, a podnośnik 
przesuwać ręcznie.

Punkt kotwiczenia
Kiedy wymagane jest 
korzystanie z uprzęży.

Instrukcja obsługi
Inteligentny schowek sprawia, że   
instrukcja obsługi jest zawsze łatwo 
dostępna.

Gniazdo USB
Dostępne są gniazda USB do łatwego 
ładowania tabletów lub urządzeń 
mobilnych.

Mały promień skrętu
Przy niewielkim promieniu 
skrętu 1,2 m podnośnik łatwo 
wchodzi w zakręty.

Hamulec awaryjny
Jeśli nietrudno o wypadek.

ZALETY SAFELIFT

BEZPIECZNA I WYDAJNA PRACA 
NA WYSOKOŚCIACH



SPECYFIKACJE

Wymiary platformy
Całkowite obciążenie platformy 
Łączna liczba osób
Wysokość robocza
Wysokość platformy 
Prędkość podnoszenia (2,95 m)
Waga
Szerokość całkowita 
Wysokość całkowita
Długość całkowita
Prędkość jazdy:
MoveAround w stanie opuszczonym
MoveAround w stanie podniesionym
Źródło zasilania

Napięcie liniowe
Ładowarka 
System podnośnikowy

Koła

Hamulce postojowe dla PushAround
Hamulce postojowe dla MoveAround 
Wysokość balustrady platformy
Wysokość listwy przypodłogowej

0,53 x 0,76 m
Maks. 180 kg
Maks. 1
4,95 m 
2,95 m
16 sekund
320 kg
0,76 m
1,64 m
1,2 m

4 km / godz
2 km / godz
2 szt. 75 Ah (C20)
Akumulatory 12 V, bezobsługowe
24 V
230 V, 50 Hz / 60 Hz
Pojedynczy cylinder hydrauliczny z 
możliwością manewrowania
Średnica 200 mm, powłoka poliuretanowa,  
nie pozostawia śladów
Hamulce nożne
Automatyczne
1,1 m
0,15 m

Safelift AD30 / AP30 är godkänd enligt SS-EN 280Podnośniki kolumnowe Safelift są zatwierdzone zgodnie z normą SS-EN-280



Producent i dystrybutor Safelift:

Adres:    Låglyftar i Sverige AB
    Uttervägen 6
    352 45 Växjö

Strona internetowa:  www.safelift.se
E-mail:    info@safelift.se

Made in Sweden


