
ES 200

Particolarmente indicato per traslochi e movimentazione merci

Létrás emelõ

Particularly suitable for removals and maintenance

Indiqué pour les déménagements et maintenances
Besonders für Umzug
Particularmente idonea para mudanzas



ES 200

Piattaforma
standard in
posizione aperta

Normál platform - nyitott állapot

piattaforma
piattaforma base larga

n. 3 elemento scala - 2 mt

                                                                                                               3. számú létra 2 méter 

testata completa di fine corsa da 0,3 mt

                                                        Felsõ egység / fej 30 cm 

MOTORIDUTTORE

                                                                        Hajtómotor 

carrello

                                                   Kocsi 

piattaforma

                                      Szállító platform 

       

NORMÁL KIVITEL

Dim.: cm 600x850x350
Pianale con inclinazione variabile

Dim.: cm 1200x350x450
Adatta per la movimentazione di oggetti dalle grandi dimensioni.
Particolarmente indicata per traslochi.

Platfrom:: nagy méretû, hosszú anyagokhoz
Bontási munkáknál javasolt

Dispositivo
anti-allentamento
fune

Feszítõ egység

Comando in bassa
tensione 24V

24 V-os vezérlés

Carter di
protezione per
puleggia

Görgõ védelem

Fine corsa di
sicurezza

Biztonsági végálláskapcsoló

carrello

su ruote

Per un facile posizionamento
del montascala

Base D’appoggio - 2 mt

                                                                              Alsó egység / láb 2 méter  

Particolarmente indicato in rifacimenti di coperture

Tetõfelújításnál és korszerûsítésnél is jól használható

Mûszaki adatok

Kerekes támasztó
A könnyeb beállítás érdekében

sezione A

ginocchio

Permette l’inclinazione da 20º a 45°

Hajlítható egység
Hajlítható 20 - 45°

elementi scala

Mt 1 Mt 2

Sín egység
1m                           2m

Puntello di

supporto

Estendibile da 2 a 5,5 mt

Támaszték
Állítható 2 és 5,5 méter között

Indicatore di carico e inclinazione

Hajlásszög és terhelhetõség

sezione a ginocchio

Consente un’inclinazione da 20° a 45° di 1 elemento scala da 1 mt + testata

Hajlítható egység
Használjon 1 db 1 méteres sínt és a hajlítható egységet: 20-45° között állítható

elemento scala 2 mt

Addizionabili fino a raggiungere l’altezza max 20,30 mt

Sín egység 2 m
Használja a kívánt magasságig, max. 20,3 m

elemento scala 1 mt

Utilizzabile dopo la sezione di ginocchio

Sín egység 1 m
      Tegye a hajlítható tag után

Puntello di supporto

Obbligatorio se la scala supera la lunghezza di 8,30 mt

Támaszték
 Használja a támasztékot, ha a létra eléri a 8 ,3 métert

Se la lunghezza della scala supera gli 8,30 mt
utilizzare il puntello di supporto

Használja a kitámasztót, ha a létra
hossza eléri a 8 métert

TARTOZÉKOK

TEA’s ladder hoist is the result of long experience and is proof of the quality of this company’s products,
a quality that has put the company at the forefront of the lift sector. The strong but light structure and the
reliability of the motor reducer make this ladder hoist a multi-purpose instrument of work, for the building
sector, for maintenance or removals. One single operator can easily control the operations, lifting and lowering
loads, and the practical accessories make the hoist even more versatile and suitable for a wide range of uses.

Les élévateurs à échelle TEA sont le fruit de l’expérience et de la qualité d’une entreprise
leader dans le secteur de l’élévation. La structure robuste mais légère, la fiabilité du groupe
motoréducteur font de cet élévateur à échelle un appareil de travail polyvalent, adapté aussi
bien au secteur du bâtiment qu’à celui des maintenances et des déménagements. Un seul
opérateur au sol peut facilement commander les opérations de montée/descente. Les accessoires
très pratiques permettent d’augmenter sa polyvalence pour d’innombrables emplois.

Los elevadores de escalera TEA
nacen de la experiencia y de la
calidad de una empresa líder en
el sector del levantamiento. La
estructura robusta, sino ligera, la
fiabilidad del grupo motorreductor
convierten este levador de  escalera
en un instrumento polivalente de
trabajo, tanto en el sector de la
construcción como  en el sector
del mantenimiento y de las
mudanzas. Un solo operador desde
tierra puede fácilmente comandar
las operaciones de subida / bajada
mientras que sus prácticos
ac ce so r io s  aumentan  su
versatilidad para innumerables
empleos.

Ez a létrás emelõ a sok éves tapasztalat és a gyár magas minõségi technológiájának bizonyítéka, annak a magas  
minõségnek, amit a gyárunk a létrás emelõk tervezésekor elõtérbe helyez. Az erõs de könnyû szerkezet és a megfelelõ
hajtómû teszi az építészeti munkák jól alkalmazható emelõberendezésévé az építési, bontási és a
felújításí tevékenységek kapcsán. Egy kezelõ könnyen irányíthatja az emelési munkálatokat. A tartozékok széles választéka
teszi az emelõlétrát valóban sokcélú eszközzé.

Die Bauaufzüge TEA  beruhen auf der Erfahrung und dem Qualitätsbewusstsein
eines führenden Unternehmens auf diesem Gebiet. Die stabile, aber leichte
Struktur, sowie die Zuverlässigkeit des Getriebemotors machen aus diesem
Bauaufzug ein mehrfach verwendbares Arbeitswerkzeug, sowohl im Baubereich,
als auch bei den verschiedenen Instandhaltungseingriffen und bei Umzügen.
Ein einzelner Bediener kann vom Erdboden aus ohne Schwierigkeiten den Auf-
und Abstieg steuern und die praktischen Zubehörteile erhöhen die Vielseitigkeit
für die zahlreichen Einsatzmöglichkeiten.

LÉTRÁS EMELÕ

8061500800

8061500700

8061501500

8061500400

8061500200

8061500300 9261500500

Puleggia di rinvio

Görgõ
Poulie de renvoi
Umlenkrolle
Polea de reenvío

9261500200 9261500400 8061500200 9261500100

supporto

testata

Fejtartó

9261500300 8061502500 8061502000

TÁMASZTÉK

KETTÕS TÁMASZTÉK

Szállító platform
Kocsi, állítható dolésszöggel

piattaforma

di carico

standard

Dim.: cm 600x850x350
Indicata per il trasferimento di piastrelle, mattoni, tegole ecc.
Possibilità di caricare pallets in posizione verticale.

Platform:  cseréphez, téglához
A raklap álló helyzetben behelyezhetõ

8061500800

Sebesség
 

Csörlõ kapacitása
Létra kapacitása
 

Normál magasság
 

Legnagyobb magasság
 

Vezérlõegység súlya
 

Drótkötél átmérõje
 

Normál drótkötél hosszúsága
 

Hálózati feszültség
 

Vezérlo feszültség
 

Motor teljesíménye
 

Tartós terhelés
 

Tápkábel keresztmetszete
 

Tápkábel hossza
 

27 m/min

240 kg

200 kg

8,30 mt

20,30 mt

48 kg

6 mm

44 mt

230 V / 50 Hz

24 V

1,2 kW

50 %

3 x 2,5 mm2

Max. 40 mt

ES 200


