GEDAAN MET HEFFEN, SLEUREN EN RUGBLESSURES!
VOORTAAN GEBRUIKT U EEN DOMINO STAIRCLIMBER
VOOR ALLE ZWARE VERPLAATSINGEN.
ZEKERHEID EN STABILITEIT: ONTWORPEN VOOR ALLE
SOORTEN TRAPPEN
Met DOMINO is het mogelijk om trappen op en af te gaan in alle
TECHNISCHE GEGEVENS:
rustigheid en veiligheid. De rupsbanden die apart kunnen
werken, laten geen sporen na en zijn zeer duurzaam ontworpen 3 verschillende toestellen mogelijk:
voor alle ondergronden.
Hierdoor beweegt de DOMINO moeiteloos over gras, kasseien, 160, 300 en 400 kg transportvermogen
stenen, zandgrond, … zonder dat je lading zal omvallen!
Afmetingen:
950 x 525 x 1145 (H) mm. Hoogte van de lading boven de
grond: 130 mm
Handvat in hoogte verstelbaar, standaard 1066 mm en
maximaal 1590 mm.
Snelheid op trappen: (snelheid aanpassen d.m.v.
proportionele versneller met draadloze bediening)
Domino 160 kg : 200 mm/s
Domino 300 kg : 125 mm/s
Domino 400 kg : 80 mm/s
Capaciteit batterij:
Domino 160 kg : +/- 1.000 treden
Domino 300 kg : +/- 750 treden
Domino 400 kg : +/- 500 treden
Bewegingsruimte:
Zeer beperkte bewegingsruimte owv de verticale stand van
de lading en door de apart beweegbare rupsbanden.
Toebehoren bij elk toestel:
Domino wordt altijd geleverd met:
•
Spanriem om de lading te verankeren
•
1 batterij – pack en lader (220/24V)
•
2 wielen voor manueel verplaatsen op vlakke
ondergronden
•
Standaard laadvlak: 50 cm breedte x 62 cm
diepte

Bewegen in kleine ruimtes
Door 2 aparte rupsbanden met
elektrische motor.

Verstelbare hellingshoek
Door middel van een elektrische regelaar
is het mogelijk om de hoek van de lading
aan te passen.

Rupsbanden
Anti-slip en non-marking rupsbanden
gemaakt voor elke ondergrond, binnen
of buiten.

Onregelmatige treden
Domino past zich automatisch aan. Dus
ongelijke treden zijn geen probleem.

Draadloze bediening
Met een hand te bedienen zonder kabel.

Bewegen op vlakke ondergrond
Ook gemakkelijk te verplaatsen op
vlakke ondergrond.

OPTIES

Verstelbaar laadvlak voor kopieermachines
Dit is een zeer handig en onmisbaar draagvlak, speciaal
ontworpen voor het vervoeren van kopieermachines.
De speciaal ontworpen oprijplaten maken het
gemakkelijker om de kopieermachines op en af te rijden
van het draagvlak van de DOMINO.
De oprijplaten zijn zo gemaakt dat ze inklapbaar zijn. Zo
kan je na het transport van je kopieermachine de
oprijplaten inklappen zodat ze zeer weinig plaats
innemen.

Verstelbaar draagvlak voor omvangrijke
ladingen
Een draagvlak specifiek ontworpen voor lastige en zware
ladingen dat toelaat om te stijgen naargelang de lading.
Het kan ook versteld worden in breedte tot 80 cm.

Basis op wielen
Deze basis maakt het mogelijk om de Domino met lading
op 4 wielen te plaatsen. Dit is zo ontworpen dat je
eigenhandig de lading kan voortduwen op vlakke
ondergronden zoals de straat, de stoep, het terras, …
Eens aangekomen voor de trap kan de Domino moeiteloos
beginnen aan het omhoog of omlaag gaan van de trap,
zonder dat u tijd verliest.
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