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MSM

Technische specificaties

modulaire hefsteiger
De MSM is een multifunctionele hefsteiger die gebruikt kan worden als eenmaster

Type MSM

of tweemaster. De minimale plateaulengte van de eenmaster is slechts 2,70 meter.
Daardoor is de machine op te stellen in beperkte ruimtes, zoals een liftschacht
of trappenhuis. Grondframes, aandrijfunits, mastverlengstukken en platformdelen met bijpassende hekwerken maken deel uit van het modulaire MSM systeem.
Alles laat zich gemakkelijk koppelen tot de tweemaster, met een lengtebreedte
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Heftsnelheid m/min
Min. platformhoogte m
a. o
b. op onderwagen
Max. platformlengte m

7

7

1,30
1,50
23,40
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1,50
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Voltage V
Amerage A (nominaal)
Motorvermogen kW
Bouwaansluiting

400
18
4 x 1,7
32A stekker / 5 pol

400
9
2 x 1,7
32A stekker / 5 pol

0
10
100
6****

0
10
100
6****

van maximaal 23,40 meter.

Max. vrijstaande hoogte m
a. op grondframe
b. op onderwagen
Max. hoogte verankerd m
Max. verankeringsafstand m

Doordat de MSM op een
chassis, grondframe of stalen
constructie gebouwd kan
worden is het een zeer
flexibele hefsteiger en een
efficiënte oplossing ten opzichte van een traditionele
steiger.

Veiligheidsvoorzieningen

Het platform kan worden aangepast
aan de vorm van de gevel of
het object waartegen de MSM
geplaatst wordt. De platformdelen
zijn er in twee maten: 80x150 cm
en 150x150 cm.

De MSM is ook leverbaar op een
vierwielig onderstel en daardoor
zeer eenvoudig te verplaatsen.
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Dubbele eindschakelaars boven en onder
Montage naderingsschakelaar
Noodstop op schakelkast
Stuurstroom 42 V
Hekwerk met stootbord (1100 mm hoog)
Mastafscherming
Dubbele motoren met schijfrem en centrifugaalrem

• C entrifugaalrem met handbediende remlichter in
geval van stroomstoring
• Automatische niveaucorrectie bij tweemaster
• Mechanische blokkering van platform tweemaster bij
maximale overschrijding van maximale scheefstand
• Topmast

