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Færre materiel skader >> HURTIGERE MONTAGE...
ErgoMover 1500 transportvogne leveres i forskellige modeller:
· ErgoMover 1500 - Basic – uden hydraulisk løftesystem,
· ErgoMover 1500 - Standard - med hydraulisk løftesystem, med eller uden drejbart lad
· ErgoMover 1500 - Manipulator, med hydraulisk 90 graders tiltbart lad, der gør det muligt at vippe en palle gipsplader fra vandret til lodret position.
ErgoMover 1500 standard har en løftekapacitet på op til 1.500 kg, og byggematerialer kan transporteres rundt på byggepladsen, samtidig med at din
bundlinje forbedres, fordi dine medarbejdere bliver glade og mere effektive.
www.ergomover.dk

ErgoMover - STANDARD med hydraulik
En kraftig transportvogn for kørsel i terræn med elektrisk fremdrift
og med hydraulisk løfte/sænke funktion, der gør det muligt f.eks. at
afsætte hele paller med gips på bukke.
ErgoMover Standard transporterer laster op til 1.500 kg, og har en total
bredde på 690 mm.
Ladet kan hæves/sænkes 150 mm hydraulisk, fra 600 til 750 mm, hvilket
muliggør afsætning af hele paller på afsætningsbukke. Desuden kan
ErgoMover 1500 – Standard leveres med et kontinuerligt 360 grader
svingbart lad.
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ergomover 1500 - fåes i 3 forskellige modeller:
ErgoMover 1500 - Basic
en stærk transportvogn uden hydrauliske funktioner for transport af materialer. vognen har
en kraftfuld elmotor og 4-hjul styring og er velegnet til kørsel uden for terræn, så vognen er
ideel til byggepladser!

ErgoMover 1500 - Standard
transportvogn velegnet til kørsel uden for
terræn, drevet af elektrisk motor, med 4-hjuls
styring og med hydraulisk løft af lad, som muliggør afsætning af hele paller på bukke.

ErgoMover 1500 - Manipulator
velegnet til transport af gipsplader, da vognen
som standard er udstyret både med hydraulisk
løft af lad og med hydraulisk 90 grader tilt funktion (så gipspladerne kan stå lodret). bruges
den sammen med ergoloader og ergomounter
systemerne, kan gipsplader håndteres fra lastbil
og frem til vægmontering – uden at ryggen skal
belastes!.

Så let er det

med Ergo
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For at læse mere om gmv ergomover
1500 - manipulator, ergoloader eller
ergomounter kontakt din forhandler
eller læs mere på www.ergomover.dk
eller scan Qr-koden.
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også en simpel mekanisk
derudover har pladestativet
i vippefunktionen.
sikkerhedslås, for at fastholde
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