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Dźwiganie ciężkich ładunków w górę i w
dół schodów jest jednym z największych
wyzwań transportowych. W większości
przypadków do wykonania zadania
niezbędne są przynajmniej dwie sprawne
i silne fizycznie osoby. Ich kręgosłupy
i stawy są ekstremalnie przeciążone, a
ryzyko wypadku bardzo duże.
CargoMaster transportuje po schodach
praktycznie każdy ciężki ładunek z
łatwością, przy minimalnym nakładzie sił
ludzkich. Pojedyncza osoba sterująca
urządzeniem juz generalnie wystarcza,
aby obsłużyć większość zadań.
Produkty CargoMaster serii A są szczególnie przydatne do transportu ekstremalnie ciężkich i/lub nieporęcznych
towarów. W takich sytuacjach
bezpieczeństwo i stabilność powinny być
najważniejszym priorytetem.

Typ A310 jest naszym urządzeniem
specjalnym do obsłużenia najcięższych
ładunków. Jest on w stanie przewieźć po
schodach przedmioty o masie do 310 kg
nadając się w związku z tym szczególnie
dobrze do transportu pieców, kuchenek i
kotłów grzewczych. Model A142 nadaje
się idealnie do bezpiecznego przewozu
dużych urządzeń elektrycznych jak np.
pralki i suszarki.
Zminimalizuj ryzyko wypadków i urazów,
CargoMaster profesjonalnie przewiezie
Twoje ciężkie ładunki.

Transportuj bezpiecznie ciężkie
ładunki po schodach — CargoMaster
oszczędza zarówno Twój kręgosłup,
jak i portfel

CargoMaster przewozi w górę i w dół
schodów przedmioty o wadze do 310 kg.

CargoMaster bierze na siebie ładunek —
Ty bierzesz na siebie odpowiedzialność
Transport ciężkich towarów jest zawsze
skomplikowanym i krytycznym wyzwaniem.
Czy będzie to kocioł grzewczy, czy też pralka
– CargoMaster bezpiecznie przewiezie ciężkie
przedmioty nie niszcząc schodów. Nawet
wąskie klatki schodowe nie stanowią problemu dla CargoMastera. Jego niezawodny
mechanizm napędowy radzi sobie również
na schodach krętych.

Niezawodny mechanizm napędowy pokonuje
bezpiecznie stopień za stopniem.

Dzięki płynnej regulacji prędkości CargoMaster dostosowuje się do różnych rodzajów
schodów, ładunków i okoliczności. Hamulce
bezpieczeństwa zatrzymują urządzenie automatycznie przed krawędzią schodów.

Jego mocny silnik elektryczny zasilany jest
przez akumulatory, które mogą być łatwo
wymienione. Przy użyciu kabla samochodowego akumulatory mogą być ładowane w
trasie. Dodatkowy zestaw akumulatorów pozwala na ciągłe użytkowanie CargoMastera
bez przerw na ładowanie.
Ze względu na bardzo duży prześwit modele
serii A są również przydatne w miejscach
robót budowlanych. Nawet jeśli podłoże nie
jest równe i zanieczyszczone kamieniami
albo gwoździami CargoMaster może być
bezpiecznie użytkowany. Dzięki swym
pełnym gumowym oponom CargoMaster
nie poddaje się nawet w przypadku ciągłego
funkcjonowania w ciężkich warunkach.

Dotychczas przynajmniej dwóch mężczyzn
dźwigało ciężkie ładunki po schodach.
Teraz, dzięki CargoMasterowi to samo
zadanie może być wykonane bez wysiłku
przez jednego człowieka. Schodołaz
dla profesjonalistów oszczędza zdrowie
Twoich pracowników i zawartość portfela,
ponieważ z pomocą CargoMastera jedna
osoba sterująca urządzeniem wystarcza w
większości przypadków. Dlatego inwestycja
zwraca się w bardzo krótkim czasie.

Ze względu na bardzo duży prześwit
urządzenie może być bezpiecznie
użytkowane w trudnym terenie.

Z łatwością możesz płynnie
regulować prędkość ruchu
urządzenia.

Wielkie, nieporęczne ładunki nie robią wrażenia
na modelu A310
Jeśli musisz transportować po schodach
naprawdę wielkie i ciężkie ładunki polecamy Ci nasze najmocniejsze urządzenie.
Model A310 przewozi przedmioty o masie
do 310 kg, dlatego szczególnie dobrze nadaje się do transportu towarów takich jak:
kotły grzewcze, czy gablot warsztatowych.
Rama o wzmocnionej konstrukcji gwarantuje, że urządzenie może być użytkowane
bezpiecznie nawet przy maksymalnym
obciążeniu.
Regulowana platforma ładunkowa
umożliwia przeniesienie środka ciężkości i
takie rozłożenie obciążenia, aby jego transport był bezpieczny. Bolce stabilizujące
utrzymują platformę ładunkową w stabilnej
pozycji.

Regulowana platforma ładunkowa
umożliwia przesuwanie środka
ciężkości.

Kiedy przewozisz szczególnie ciężkie
ładunki, bezpieczeństwo powinno mieć
najwyższy priorytet. W trudnych sytuacjach
skorzystać można z funkcji „pojedynczego
kroku” będącej standardowym elementem wyposażenia modelu A310. Płynnie
regulowana prędkość dodatkowo pomaga
kontrolować trudne sytuacje.
W zależności od przewidywanych warunków użytkowania A310 może być
wyposażony w standardowe koła do lekkiej
jazdy, lub – dla ładunków powyżej 250 kg
– w koła przystosowane do ekstremalnych
obciążeń. Oba rodzaje kół nie ulegają łatwo
uszkodzeniom.

Dzięki regulowanym na długość uchwytom
A310 można dostosować do wzrostu osoby
operującej oraz do szczególnych zadań
transportowych. Na płaskiej nawierzchni
CargoMaster może być używany jak normalny wózek transportowy.

Przewóz pralek, suszarek, lodówek itp. W górę i w
dół kilku pięter — żaden problem z pomocą A142
Pralka musi trafić na czwarte piętro? Nie ma
windy? Żaden problem dla uniwersalnego
A142.
Specjalnie zaprojektowany do transportu pralek, suszarek i innego sprzętu AGD, model
A142 przewozi bezpiecznie w górę i w dół
schodów wszystko o masie do 140 kg nawet,
jeśli klatka schodowa jest wąska.
Oprócz lodówek, czy suszarek ciężkie paczki
z glazurą lub worki cementu też mogą być
łatwo przewożone po schodach bez ryzyka
uszkodzenia kręgosłupa pracowników lub
zniszczenia towaru.

Poza wygodnym i łatwym transportem schodowym, A142 pomaga też
w załadunku i rozładunku towarów.

Dzięki Uchwytom o regulowanej długości
urządzenie można idealnie dostosować
do wzrostu operatora. Dlatego ładunki
przewożone są łatwo, bezpiecznie i wygodnie.
CargoMaster to Twoje rozwiązanie nie
tylko do przewozu ciężkich towarów po
schodach, ale także do łatwego załadunku
i rozładunku. Niezależnie od tego, czy
pracujesz wewnątrz, czy na zewnątrz
pomieszczeń Cargomaster nadaje się praktycznie na każde schody.
Moduł „pojedynczego kroku” stanowiący
wyposażenie standardowe urządzenia
może być uruchomiony ułatwiając sterowanie i jazdę.

Wyposażenie podstawowe i akcesoria —
na wszystkie sytuacje transportowe

Dostawa zawiera schodołaz (A142
lub A350) wraz z akumulatorami,
ładowarkę i pasy do zabezpieczania
ładunku.

Akcesoria dla A142 i A310

Zestaw akumulatorów
Dodatkowe baterie umożliwiające
ciągłe użytkowanie.

Dodatkowy uchwyt
Ułatwiający transport wysokich
(długich) ładunków.

Podpora pod okrągłe
ładunki
O średnicy od ok. 150 mm do ok.
800 mm.

Tablica ochronna
Zabezpieczające przed ewentualnym
uszkodzeniem ładunku.

Kabel samochodowy do
ładowarki
Dostępny dla 12V i 24V.

Przenośne schody
O udźwigu do 350 kg
3 stopnie: wys. stopnia 164 mm
4 stopnie: wys. stopnia 167 mm
5 stopni: wys. stopnia 180 mm

Akcesoria do A142

Platforma Horyzontalna
Dla przewożenia ładunków w
poziomie.

Akcesoria do A310

Nakładki na platformę
ładunkową
Standardowo dostępne są nakładki
o szerokości 25 cm i 40 cm; inne
rozmiary wykonujemy na zamówienie.


Nakładki
na platformę
ładunkową
Nakładka do A310 posiada regulację
wysokości. Specjalne rozmiary wykonujemy na zamówienie.

Podnośnik (ręczny)
Aby unieść lub opuścić ładunki o
wadze do 310 kg.

Rzut oka na najważniejsze parametry
Typ									

A142		

A310

Ładowność (kg)								

140		

310

Prędkość wspinaczki (stopnie/min.)						

8-25		

4-10

Zasięg na jednym ładowaniu akumulatorów (piętra, zależnie od obciążenia)		

30-50		

15-30

Masa własna z akumulatorami (kg)						

32		

46

Wysokość (mm)								

1120		

1130

Szerokość (mm)								

580		

590

Głębokość (mm)								

470		

520

CargoMaster serii A —
schodołaz dla profesjonalistów
W firmie AAT projektujemy inteligentne
rozwiązania, aby wspierały Cię i odciążały
przy rozwiązywaniu problemów transportowych.

 zczególna przydatność w transporS
cie urządzeń grzewczych, pieców,
wyposażenia warsztatów i sprzętu
AGD

Nasza wiedza i umiejętności uynikające
ce z doświadczenia, inwestowane w rozwój
innowacyjnych rozwiązań i urządzeń transportowych takich, jak CargoMaster dają Ci
wiele korzyści:

Wielkie odciążenie personelu		
odpowiadającego za przewóz		
towarów

Duży prześwit
Brak uszkodzeń ładunku i schodów
Płynna regulacja prędkości
Funkcjonowanie bezobsługowe
Opony odporne na uszkodzenia

 ezpieczny przewóz w górę i w 		
B
dół schodów ładunków o wadze do
310 kg
 zeroka platforma ładunkowa dla
S
stabilnego oparcia przewożonego
towaru
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