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DRAAGBARE MONTAGE LIFT:  
KSF CM 340 & CM 520 

UNIVERSEEL, SNEL  
EN UITERST VRIENDELIJK IN HET GEBRUIK 

MEER INFO? CONTACTEER ONS VRIJBLIJVEND

Enkele voordelen: 
• Veiliger, verantwoord en sneller werken
• Hetzelfde werk met minder mankracht
• Niet meer onnodig zwaar en verkeerd heffen
• Minder rugklachten (minder ziekteverzuim)
• Licht, makkelijk draagbaar en snel te installeren
• Professionele uitstraling naar uw klanten
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MEER INFO? CONTACTEER ONS VRIJBLIJVEND

SPECIFICATIES:

DRAAGBARE MONTAGE LIFT:  
KSF CM 340 & CM 520 

UNIVERSEEL, SNEL  
EN UITERST VRIENDELIJK IN HET GEBRUIK 

Ingebouwde waterpas in de mast. 
Zo kunt u de horizonta le positie  

van het plateau eenvoudig controleren.

4 in lengte verstel bare poten 
voor stabiele plaatsing.

• De KSF draagbare montage lift is een lichtgewicht montagelift om op een eenvoudige manier zware 
objecten, die op hoogte gemonteerd moeten worden, snel in positie te brengen.

• Eenvoudig en snel door één persoon op te zetten en te verplaatsen. 
• Voorzien van een remote-bediening voor optimaal bedieningsgemak en veiligheid.
• Gemaakt uit degelijk geëxtrudeerd aluminium.
• Uiterst stabiel te plaatsen, ook op een ondergrond met ongelijke hoogtes.
• Door de regelbare snelheid is het mogelijk om het te heffen object op de millimeter nauwkeurig op 

zijn plaats te krijgen.
•	Door	de	flexibiliteit	van	de	montagelift	kan	één	persoon	het	werk	verrichten	waar	er	voorheen	twee	

personen nodig waren.
• De CM 340 montagelift wordt geleverd inclusief twee draagtassen.
• Geschikt voor het monteren van o.a.: zonweringen, rolluiken, roldeuren, airco units, kozijnen,  

plafondplaten, kabelgoten, projectieschermen, ...

4e poot is inklapbaar, 
om strak tegen de muur 

te kunnen werken.

Bij stroomstoring ook 
met draaislinger te bedienen. 

Het vouwbare platvorm (5,3 kg/ 
440 x 750mm) is draaibaar over 360°

Het kan tevens in iedere positie geblokkeerd worden. 

KSF

CM-340

CM-520

Min.  
hoogte

0,97 m

1,12 m

Max.  
hoogte 

3,3 m

4,9 m

Hefvermogen 

 
130 kg - 3 m
120 kg - 3,3 m

140 kg - 3 m
130 kg - 4 m
90 kg - 4,9 m

Gewicht

 
21 kg

38 kg 


