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WHEEL TROLLEY TOWER LIFT 2.0 / 2.1
BRUGERVENLIG HÅNDTERING AF hjul I HØJE DÆKREOLER
Wheel Trolley Tower Lift 2.0 og 2.1 bruges til håndtering af hjul i reoler med mere end 3 bjælkelag.
Tower Liften er en kombination af en truck med en lang række brugervenlige funktioner – kombineret
med et værktøj på fronten til håndtering af kundehjul i dækreoler. Tower Lift 2.0 og 2.1 gør arbejdet
med hjul i høje reoler til en brugervenlig og smidig oplevelse.

kompatibel
med Wheel
Trolleys
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WHEEL TROLLEY TOWER LIFT 2.0 / 2.1

WHEEL TROLLEY
TOWER LIFT 2.0

WHEEL TROLLEY
TOWER LIFT 2.1

–  Ind- og udstigning på begge sider

–  Hydraulisk funktion af vippe på front

–  Udstyret med bak-kamera og infodisplay

–  Batterikapaciteten er på cirka 200 arbejdsgange

–  3 faste kørehastigheder

–  Effektiv og ergonomisk håndtering af hjul

–  Høj grad af brugervenlighed

MAX BELASTNING

120 kg

LØFTEHØJDE

5.300 mm

HÆVNING AF KURV

0,2 meter/sekund 7016

FARVE

MAX BELASTNING

120 kg

LØFTEHØJDE

6.000 mm

HÆVNING AF KURV

0,2 meter/sekund 7016

FARVE

Wheel trolley Tower Lift er en kom-
pakt og pladsbesparende løftevogn til 
ergonomisk korrekt håndtering af hjul i 
dækreoler.

Med Tower Lift er det muligt at hånd-
tere hjul i ekstra høje dækreoler – med 
en højde på helt op til 6 meter.

Tower Lift er med et skræddersyet 
værktøj på fronten, som er kompat-
ibelt med vores populære Wheel 
trolley. 

Selve håndteringen ind og ud af 
dækreolerne foregår netop ved brug af 
Wheel Trolleys.

Arbejdet med at hente og bringe hjul 
fra og til dækreoler kan foregå i et 
effektivt tempo, hvor det ergonomiske 
hensyn stadig tilgodeses.

Wheel Trolley Tower Lift findes i 2 
modeller, som løfter hhv. 5,3 og 6,0 
meter.

DÆKOPBEVARING MED BRUG AF WHEEL TROLLEY TOWER LIFT

–  Dækreolerne kan bygges med en højde på op til 6,0 meter

–  Hjulene håndteres direkte på Wheel Trolleys

–  Minimal håndtering ved ind- og udlæsning i reoler

–  Nedsætter behovet for gangplads imellem reoler til 1,4 meter

FEATURES
WHEEL TROLLEY 
TOWER LIFT
2.0 / 2.1





håndtering af hjul

i ekstra høje 
dækreoler



WHEEL TROLLEY TOWER LIFT 2.0 / 2.1
NEM IND- OG UDLÆSNING AF HJUL
Wheel Trolley Tower Lift 2.0 og 2.1 er beregnet til ergonomisk korrekt ind- og udlæsning af hjul
i dækreoler. Værktøjet på fronten er designet, så man altid kan have en god arbejdshøjde uden
tunge løft og behov for at anstrenge ryg og skuldre. Ved oplagring trilles hjulene ind i dækreolerne
– og når de hentes, trilles de igen ud på liftens værktøj.
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KYNDIG VEJLEDNING 
ER NØGLEN TIL
ET SUCCESFULDT
PROJEKT

Det kan være svært at se, hvordan et dæklager kan indrettes, 
så den nødvendige kapacitet sikres, og så alle arbejdsgange kan 
forløbe bedst muligt.
Vi har bred erfaring indenfor indretning af dæklagre, og vi bidrager 
gerne med vores viden, så dit projekt bliver en succes.
Vi skræddersyr præcist til dine lokaler – og til dine behov.
KONTAKT OS FOR RÅDGIVNING, VEJLEDNING
OG TEGNINGSFORSLAG

HØJE DÆKREOLER
– få det optimale ud af pladsen, når dæklageret skal indrettes

Opbevaring af kundehjul er i dag et vigtigt 
konkurrenceparameter.

Kunden forventer med andre ord, at værkstedet 
kan tilbyde sæsonmæssig opbevaring af hjul.

I tilgift får man som værksted mange tilbage-
vendende og loyale kunder.

I bestræbelserne på at kunne opbevare flest 
mulige kundehjul, optimerer mange værksteder 
på sine faciliteter hertil.

Én af metoderne til at opnå maximal udnyttelse 
af lokaler med stor loftshøjde er, at bygge 
dækreolerne med en højde på op til 6 meter.

Vi har opbygget en bred og dyb viden om, hvor-
dan man skaber de bedst mulige rammer for 
opbevaring af kundehjul – både så kapaciteten 
udnyttes optimalt – og så alle arbejdsgange 
stadig er effektive og ergonomiske.
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FLEX1ONE A/S | LADELUNDVEJ 37-39 | 6650 BRØRUP | 76 15 25 00 | SALG@FLEX1ONE.DK

WWW.WHEELTROLLEY.COM


