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MEER INFO? CONTACTEER ONS VRIJBLIJVEND

BD 1 mit wood beam180 kg - 7 m Lenght

GUIL MONTAGELIFT

ELC-720   DEZE LIFTEN, GEMAAKT UIT STAAL, ZIJN UITERST 
COMPACT EN VERPLAATSBAAR.

Lichtgewicht montagelift, manueel te bedienen:
- De ELC Liften van Guil zijn een (goedkoper) alternatief op onze KSF elektrische montageliften.
- Deze liften, gemaakt uit staal, zijn uiterst compact en verplaatsbaar.
- Dankzij hun grote draagcapaciteit, zeer ruime gebruikstoepassingen en gebruiksgemak zijn dit de perfecte 

liften voor het heffen van zonwering, Airco units, …

Voordelen:
- Lichtgewicht montagelift
- Gemakkelijk mee te nemen door compact en ultra licht ontwerp
- Snel en gemakkelijk op te zetten door 1 persoon
- Ingebouwde waterpas
- Manueel te bedienen
- 4 in lengte regelbare steunpoten (= steeds waterpas werken bij niveauverschillen)
- 1 inklapbare steunpoot = Werken tot vlak bij een muur
- Geleverd met opklapbaar en demonteerbaar laadplateau

Load capacity  125 kg
Weight  23,5 kg
Maximum height 3,5 m
Height stowed 1,35 m
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ADAPTORS EN ACCESSOIRES

GUIL MONTAGELIFT

ELC-720   DEZE LIFTEN, GEMAAKT UIT STAAL, ZIJN UITERST 
COMPACT EN VERPLAATSBAAR.
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MEER INFO? CONTACTEER ONS VRIJBLIJVEND

BD 1 mit wood beam180 kg - 7 m Lenght

GUIL MONTAGELIFT

ELC-730   DEZE LIFTEN, GEMAAKT UIT STAAL, ZIJN UITERST 
COMPACT EN VERPLAATSBAAR.

Lichtgewicht montagelift, manueel te bedienen:
- De ELC Liften van Guil zijn een (goedkoper) alternatief op onze KSF elektrische montageliften.
- Deze liften, gemaakt uit staal, zijn uiterst compact en verplaatsbaar.
- Dankzij hun grote draagcapaciteit, zeer ruime gebruikstoepassingen en gebruiksgemak zijn dit de perfecte 

liften voor het heffen van zonwering, Airco units, …

Voordelen:
- Lichtgewicht montagelift
- Gemakkelijk mee te nemen door compact en ultra licht ontwerp
- Snel en gemakkelijk op te zetten door 1 persoon
- Ingebouwde waterpas
- Manueel te bedienen
- 4 in lengte regelbare steunpoten (= steeds waterpas werken bij niveauverschillen)
- 1 inklapbare steunpoot = Werken tot vlak bij een muur
- Geleverd met opklapbaar en demonteerbaar laadplateau

Load capacity  125 kg
Weight  37 kg
Maximum height 4,56 m
Height stowed 1,45 m



T 051 48 02 05 | info@averohandling.be | www.averohandling.be

Posterijlaan 53 - 8740 Pittem

MEER INFO? CONTACTEER ONS VRIJBLIJVEND

ADAPTORS EN ACCESSOIRES

GUIL MONTAGELIFT

ELC-730   DEZE LIFTEN, GEMAAKT UIT STAAL, ZIJN UITERST 
COMPACT EN VERPLAATSBAAR.




