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MONTAGELIFT VOOR GLAS

UITERMATE GESCHIKT VOOR HET PLAATSEN VAN  
GLAS IN VERANDA- EN SERREDAKEN

CA-400 GL

MEER INFO? CONTACTEER ONS VRIJBLIJVEND

De KSF CA-400 GL is een uiterst compacte montagelift om op een eenvoudige manierglas en  
zware objecten snel op hoogte in positie te brengen. Eenvoudig, snel en zonder gereedschap  
door één persoon op te zetten voor gebruik. Voorzien van een remote-bediening voor optimaal  
bedieningsgemak en veiligheid. Gemaakt van gepoedercoat staal en degelijk geëxtrudeerd  
aluminium.

Enkele voordelen:

• Veiliger, verantwoord en sneller glas monteren. 
• Hetzelfde werk doen met minder mankracht. 
• Niet meer onnodig zwaar en verkeerd heffen.
• Geen schade meer aan glas of producten tijdens montage. 
• Uiterst compact (55cm x 66cm), dus makkelijk transporteerbaar. 
• Professionele uitstraling naar uw klanten toe. 
• Ook universeel te gebruiken d.m.v. montageplateau. 
• 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 millimeternauwkeurig op 

zijn plaats te krijgen.
• Door de flexibiliteit van de montagelift kunnen minder personen het zelfde werk verrichten,  

in minder tijd, zonder zwaar te heffen.
• Ook te gebruiken als universele montagelift d.m.v. het montageplateau (optioneel).
• Zowel horizontaal als ook verticaal glas aanzuigen en monteren.
• Geschikt voor het monteren van o.a.: glas in serredaken en terrasoverkappingen, zonweringen,  

rolluiken, airco-units, kozijnen, plafondplaten, kabelgoten, projectie-schermen, lichtreclame, enz.
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MONTAGELIFT VOOR GLAS

UITERMATE GESCHIKT VOOR HET PLAATSEN VAN  
GLAS IN VERANDA- EN SERREDAKEN

SPECIFICATIES:

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 mogelijkheid om strak tegen 
de gevel te kunnen werken.

INCLUSIEF GLASKOP VOORZIEN VAN 4 GLASZUIGERS EN UITSCHUIFBARE ONDERSTEUNING  
VOOR DE MONTAGE VAN GLASPLATEN TOT EEN LENGTE VAN MAXIMAAL 400CM.

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

CA-400GL

Afmetingen
ingevouwen

655x 547 x 948
L x Br x H (mm)

Afmetingen
tijdens gebruik

1010x 978x948
L x Br x H (mm)

Maximale
hoogte 

4,20 m

Maximale
hefvermogen

150 kg

Eigen
gewicht

66 kg

Eigen gewicht
glaskop

27 kg
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Motor - 220 V
• Variabele snelheid naar believen
• Automatische lastbegrenzer in geval van overbelasting
• Handmatige bediening door middel van een zwengel
• Noodstop
• Stalen behuizing voor motorbeveiliging

Multifunctioneel frame
• Om de lift ter plaatse te bedienen
• Bescherming van de motor
• Om de lift gemakkelijk te vervoeren

4 verstelbare poten
• Aanpassingshoogte 110 mm
• Wiel met rem

Stalen katrollen
• Gemaakt van staal
• Lagerbevestiging

Draagbeugel
• Om het laden in een voertuig 
   te vergemakkelijken

Veiligheidsslot
• Tijdens het transport blijven de 

benen geblokkeerd.

Multifunctionele hefkop
- dienblad, voor installatie 
  van jaloezieën
- Gipsplatenhouder
   enz......

Draaibalk met geïntegreerde uitbreidingen
Voor glas tot 4 m etc.....
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ACCESSOIRES

  Wielen en handgreep 
  voor transport

4 zuignappen +
2 schuifverlengstukken
voor volumes tot 4 m.

Raamsteun
regelbare hoogte 
afhankelijk van de
glasformaat. 
Vergemakkelijkt 
de installatie 
van glas.
Gepatenteerd model

Plateau
750 x 450 mm
voor het hijsen 
van lasten

Raamsteun
voor het vervoer 
van glas

Met verstelbare voet. 
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