
Made in Denmark

Produktion:

Spar 50% på vinduesmontage
Reducér skader på glas og vinduesrammer 

med 60% med GlasLift 250 D.

GlasLift 250 er blevet en kæmpe succes på grund af driftsikkerhed og rentabilitet.

Nedenstående et lille udpluk af de småting, der betyder meget for vore kunder i hverdagen - når de selv skal sige det!

To mand monterer 
nemt et vinduesfag på 
op til 250 kg på 
ca. 2 minutter.

“De ergonomiske håndtag
sidder perfekt. De ligger
godt i hånden, og vi kan
køre i mange timer uden at
mærke noget til det i
ryggen.”

“De hydrauliske 
stempler er stærke 
og pålidelige. 
Og de samler ikke 
skidt og møg.”

“Det er en god idé, at kon-
travægten er delt op i 6 mindre
vægte. På den måde kan vi hele
tiden justere maskinens vægt, så
den bliver så let som mulig at køre
med.”

“De ekstra
hydraulikudtag er
praktiske, når vi
skal bruge ekstra
power til front-
monteret
ekstraudstyr.”

“Det er super med en ordentlig
frihøjde. 
Det gør maskinen meget mere 
fleksibel.”

DEMOVIDEO
Se håndværkerne jonglere med 

de helt store vinduer på

www.hh-intellitech.dk

“De store, bløde gum-
mihjul klarer nemt 
mindre forhindringer,
og det er vigtigt, når vi
skal rundt på bygge-
pladsen. Og så er det
smart, at hjulene hurtigt
kan flyttes fra ydersiden
til indersiden, hvis vi
skal igennem en smal
dør.”

“Vi sætter bare stikket i og lader maskinen
op, når vi går hjem - hvis der er behov for det. 
Når vi monterer vinduer, holder en opladning

næsten hele ugen.”

“Man monterer nemt det samme antal vinduer... – med det halve mandskab!”

“Det gør os trygge, at det er et 
2-kreds vacuumsug. 
Det øger sikkerheden. 
Specielt ved de helt store vinduer.”

“Vi kan transportere GlasLiften i
egne varevogne. Det er en stor
fordel, da vi er uafhængige af
eksterne vognmænd.”



GlasLift 250 opfylder kravene
fra Maskindirektivet
98/37/EØF, og ved konstruk-
tionen har man prioriteret
de ergonomiske aspekter
højt.

Tekniske specifikationer

Andre praktiske funktioner

Tilbehør

Beskrivelse Værdi Beskrivelse Værdi

Lastkapacitet 250 kg Lufttryk i hjul (for) 4,5 bar

Egenvægt 260 kg / 410 kg Lufttryk i hjul (bag) 7,5 bar

Min. Udv. hjul bredde 680 mm Ladestrøm 230/110 V

Max Udv. hjul bredde 890 mm Batteri 12 V

Maskinlængde 1650 / 2600 mm Opladningstid Ca. 8 timer

Max maskinhøjde 2720 mm
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Frontsystemet kan vippes
20 grader forover og 30
grader bagover.

Frontsystemet kan sideforskydes 50mm til
hver side ved hjælp af forskydningsarmen.

2460

Enkel hjulmontage betyder, at forhjulene

hurtigt og nemt kan monteres efter

behov.

Muliggør 

montering af 

emner i 

forskellige dybder

efter behov.

Konstruktionen af forlænger-

armen gør det muligt at

anvende den til såvel hoved-

som tværbom på standard-

maskinen.

Løfter emner på op til 175 kg fra vandret position i gulvhøjde op til ca.

1800 mm. Monterer emner fra gulvhøjde op til ca.

3000 mm. Leveres med et ekstra sæt kontravægte.

Vandret forlængelse af hoved-

bommen.

En let - men meget

stærk - trans-

portkæde.

Anvendes bl.a. ved

flytning mellem

etager.

Lodret forlængelse af tværbommen.

Præcis styreenhed
med kraftig
hydraulik.

Effektiv bremse.

Made in Denmark

500 mm

300 mm

100 
mm

Forlængerarme til sugekopper

Ekstra stærk transportkæde

Vandret løftearm

Universal forlængerarm til frontsystemet

På GlasLift 250 D er monteret et ekstra

hydaulikhåndtag, der styrer vippefunktionen på

den vandrette løftearm.

Punktérfri
dæk
Der er mulighed for at

bestille skumfyldte

dæk til GlasLiften.
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HH-Intellitech ApS
Nykøbing Landevej 21
4200 Slagelse
Danmark 

Tlf. 58 26 70 17
E-mail: info@hh-intellitech.dk 
www.hh-intellitech.dk

Production and sales:


