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Transport ad trapper er blandt de
vanskeligste opgaver. I den daglige
omgang med last der er betydelig
større end legemsvægten, spiller
både sikkerhed, sundhed og
omkostninger en vigtig rolle. Ofte
kan tungt gods kun befordres af
2 mand og med stort tidsforbrug.
Dertil kommer en stor legemlig
belastning for personalet der ikke
sjældent fører til varige helbredsmæssige gener.
C-serien egner sig specielt til
opgaver i logistik-, service- og
håndværkerbranchen, hvor ikke
bare sikkerhed, men hvor også
driftsikkerhed og fleksibilitet
spiller en vigtig rolle.

CargoMaster C-serien indeholder
C141/C141 Vario’en, med en
bæreevne på 140 kg, og C171/
C171 Vario’en, der kan bære op til
170 kg. Afhængig af belastningen
kan trappemaskinerne overkomme
op til 30 trin/minuttet.
Med CargoMaster aflastes personalet og sygefraværet reduceres.
CargoMaster klarer det hårde
arbejde.

Med CargoMaster forhøjer du
effektiviteten


140 kg (170 kg) ad trapper klares
let med Cargomaster.

Sikker og kun med brug af få kræfter —
CargoMaster er ikke kun stærk, men også
hurtig
Øl- og sodavandskasser, papir og fustager, transporteres sikkert ad trapper
med CargoMaster. Med denne stærke
trappehjælper, kan én person overkomme trapper med op til 140 kg (170 kg)
gods, uden anstrengelse.
Også smalle trapper overvindes med
CargoMaster. Den sikre stigningsmekanisme tillader endda kørsel på vindeltrapper, og fungerer optimalt
på næsten alle typer underlag.
Trappekanten bliver ikke beskadiget
ved kørsel.

Den patenterede stigningsmekanisme
overkommer trappen sikkert trin for trin.

CargoMasteren er optimal til mange
forskellige transportsituationer. Én
batteriopladning rækker til 15 -30
(10 - 25) opgange.
På CargoMaster kan man selv
regulere på stigningshastigheden.
Sikkerhedsbremserne stopper
automatisk ved kanten af hvert
trin. PÅ C171/C171 Vario’en er
der indbygget enkelttrinsfunktion.

På grund af sin lave egenvægt, er
det let at medbringe CargoMaster
overalt. Ved transport i bil, klapper
man standard skovlen ind, og
CargoMaster passer fint i et almindeligt bagagerum.

Ved betjeningshåndtaget kan
stigningshastigheden indstilles.
CargoMasteren kan tilpasses
enhver situation.

Alsidig og punktérfri —
gør det let med CargoMaster
Som trappemaskine eller sækkevogn –
CargoMaster gør nytte både på trapper
og på jævnt underlag.
Den tekniske del af CargoMaster forsynes med strøm fra et batteri, der
oplades i et almindeligt stik. Som
tilbehør kan fås en autooplader, som
gør det muligt at oplade batteriet undervejs i bilen. Med et ekstra batteri
til at skifte med, er CargoMaster godt
udrustet til en langvarig indsats.

Dækkene af massiv-gummi, gør
CargoMasteren punktérfri – også
ved længerevarende hård belastning på hjulene. Vi kan også tilbyde
smalle eller brede lufthjul.
Med sin lave egenvægt og den enkle håndtering er CargoMaster et
uvurderligt hjælpemiddel.

Ved opmagasinering gøres
CargoMaster pladsbesparende
ved at slå skovlen op.

Hvad enten man køre inde eller
ude — CargoMaster er en loyal
partner i alle omgivelser.
Hvis ønskes rekvireres et bredt
udvalg at tilbehør, hvormed
CargoMasteren bliver optimal ved
mange specielle transport opgaver.
Bl.a. tilbydes et bredt udvalg af
forskellige størrelser alu-plader
+ ¼ palle-greb.

Med de indstillelige håndtag,
kan man tilpasse tyngdepunktet,
og derved også opretholde en
mere bekvem kropsholdning.

Foruden alle fordelene ved C-serien kan
C141 Vario og C171 Vario tilmed indstille
håndtagene i højde og hældning. Dermed
tilpasses modellen til de fleste kropsbygninger, og godsets tyngdepunkt kan placeres
hvor det er mest fordelagtigt.
Med håndtag der kan køres helt ned, har
C141 Vario og C171 Vario en størrelse på
106x45x30cm og kan dermed sagtens
transporteres i bil.

CargoMasteren — et allround redskab med
relevant tilbehør
Med relevant tilbehør kan CargoMasteren tilpasse sig enhver
individuel opgave.
Hvis man vil benytte CargoMaster
til af- og pålæsning på reoler el.
lign. er vertikalliften et ideelt
tilbehør. Gods op til maksimal
100 kg kan løftes op eller ned
til 1,20 m.

Vertikalliften fås både i elektronisk
eller manuel variant, hvor den betjenes med håndsving.

Ved at dreje på håndtaget kan
den manuelle vertikallift bevæge
sig op eller ned.

Standard udstyr og tilbehør —
til alle tænkelige situationer

Levering af en trappemaskine
omfatter CargoMaster C141/
Vario eller C171/Vario, batteri,
oplader og fastgørelsesbånd.

Tilbehør til C141, C141 Vario og C171 såvel som C171 Vario

Batteri / Mega Batteri
Ekstra batteri eller XL-Batteri
med ekstra kapacitet kan
leveres.

Lufthjul
C-Serien kan også leveres
med stærke lufthjul.

Autooplader
Kan fås til både 12V og 24V.

Pladesortiment
Diverse pladevarianter.
Specialudførelse efter ønske.

Holder til levnedsmiddelkasser
Sikrer fastgørelsen af levnedsmiddelkasser.

Udførsel til runde beholdere
Diameter fra ca. 150mm. til
800mm.

Udførsel til hårde hvidevarer
Bøjle inkl. fastgørelsesbånd.
Udvides fra 510mm til
630mm. Sikrer fastgørelse af
ekstra bredt gods.

Drikkevare-krog
Holder til drikkevarekasser.

Bagplade
Af stål, beklædt med filt,
beskytter godset mod at
rutsche bagud og gå i stykker.

Vertikallift (manuel)
Til at hæve såvel som sænke
gods op til 100 kg.

Vertikallift (elektronisk)
Til at hæve såvel som sænke
gods op til 100 kg.

Hjælpetrappe af stål
Belastning op til 350 kg
3 trin: Trin-højde 164 mm
4 trin: Trin-højde 167 mm
5 trin: Trin-højde 180 mm

Vigtige tekniske data
Teknik

C141

C141 Vario

C171

C171 Vario

Bæreevne i kg					

140

140

170

170

Stigningshastighed trin/min.					

8-30

8-30

8-23

8-23

Kapacitet pr. opladning (etager afhængig af belastning.)		

15-30

15-30

10-25

10-25

Egenvægt inkl. batteri i kg				

26

26,5

27

27,5

Højde i mm.					

1380

1060-1400

1380

1060-1400

Bredde i mm.						

450

450

450

450

Dybde i mm.						

300

300

300

300

						

CargoMaster C-Serien —
den fleksible hjælper
CargoMasteren er udviklet via intelligent teknik, således den kan være en
hjælp i enhver transport situation.

 ikrere transport med tungt gods
S
(op til 140 kg/170 kg) ad trapper

Ideel til logistik branchen

Udviklerne bag CargoMaster har
gennem viden og langvarig erfaring,
fremstillet CargoMasteren og givet
den mange fordele:

Fleksibel og handy

 rugbar på næsten alle typer
B
trapper

 rinløs regulerbar 		
T
stigningshastighed
Vedligeholdelsesfri
Punktérfri dæk

Ingen beskadigelse af gods eller
trappe
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