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lift-polska.pl Zastrzega się możliwość zmian specyfikacji. Wszystkie wymiary podano w przybliżeniu. Zastrzega się możliwość 
zmian dotyczących funkcji i parametrów. Dane odzwierciedlają parametry urządzenia w dniu złożenia do druku.

Informacje techniczne
Topworker 25/4,5
Długość szyny podstawowej 4,5 m
Długość wysunięcia 25,0 m
Wymiary pojazdu 6.466 x1.823 x 2.781 mm

Topworker 29/4,5
Długość szyny podstawowej 4,5 m
Długość wysunięcia 29,0 m
Wymiary pojazdu 6.433 x 1.823 x 2.847 mm

Topworker 33/5
Długość szyny podstawowej 5 m
Długość wysunięcia 33,0 m
Wymiary pojazdu 7.091 x1.823 x 2.829 mm

Topworker 37/5
Długość szyny podstawowej 5 m
Długość wysunięcia 37,0 m
Wymiary pojazdu 7.091 x1.823 x 2.848 mm

Prędkość sani 48 m/min
Udźwig 400 kg
Skrzynia na meble 1.500 x1.000 x 400 mm

Wyposażenie 
• koło podporowe
• szybkozłącze do zewnętrznego 

podłączenia hydrauliki
• skrzynia narzędziowa z aluminium

Opcjonalne wyposażenie 
• sztywna skrzynia na meble (sztywny 

system Paulusa)
• skrzynia na meble obrotowo-wysuwana 

(obrotowo-wysuwany system Paulusa)
• aluminiowe podpory teleskopowe
• pianka do zabezpieczenia fasady
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Topworker 25/4.5
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Maßstab:1:20

Schutzvermerk nach DIN 34 beachten!

Schweißausführung siehe gesonderte Schweißanweisung !
Klaas
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Lift Polska Sp. z o.o.
Kamienna 82 B, 46-100 Namysłów
tel.: +48 796 388 026
biuro@lift-polska.pl

Przykład: Topworker 25/4,5 m
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     Topworker
                   Kompaktowy

Wszystkie wersje Topworker, w 
zależności od potrzeb, można wyposażyć 
w sztywną albo obrotowo-wysuwaną 
skrzynię na meble, burty są rozkładane.  
Skrzynię na meble można 
opcjonalnie dostarczyć w wersji z 
przedłużonymi bocznymi klapami.  
W ten sposób w stanie rozłożonym 
zwiększa się powierzchnia 
transportowa, na której można 
optymalnie rozłożyć przewożony 
ładunek. Regulacja nachylenia 
utrzymuje w poziomie skrzynię na 
meble przy każdym nachyleniu terenu.

Przy pomocy automatycznej obsługi 
pilotem sanie do mebli można 
obsługiwać z góry i z dołu z opcją 
precyzyjnego dojechania do skrajnej 
pozycji. Zawory proporcjonalne 
umożliwiają łagodne dojechanie 
saniami i ich wyhamowanie, co 
zabezpiecza przed uszkodzeniem 
przedmiotów przeznaczonych do 
przewiezienia w ramach przeprowadzki 
i zwiększa bezpieczeństwo. Specjalne 
rozwiązania techniczne firmy Klaas 
mogą zredukować prędkość sani 
podczas jazdy lub zatrzymać sanie.

Wyciągi są napędzane mocnym 
silnikem benzynowym firmy Briggs & 
Stratton. Automatyczne zwiększanie 
liczby obrotów zmniejsza niepotrzebny 
hałas i dba o ludzi i środowisko. 
Alternatywą do tego są modele 
Topworker, dostarczane z oszczędnym 
silnikiem wysokoprężnym firmy Kubota 
w obudowie dźwiękoszczelnej.

Napęd samojezdny
Przy pomocy mocnego napędu 
samojezdnego przyczepą można 
manewrować do właściwej pozycji 
również przy niewielkiej ilości miejsca.

Nowoczesne wciągarki do mebli 
zapewniają spedytorom  
i przedsiębiorstwom logistycznym 
optymalne warunki do profesjonalnej 
i wydajnej realizacji przeprowadzek. 
Ciężkich i dużych przedmiotów nie 
trzeba wciągać do góry przez wąskie 
i kręte klatki schodowe - oszczędza to 
siły i zdrowie pracowników oraz czas. 

Wyciągi do mebli firmy Klaas serii 
Topworker łączą ze sobą pozytywne 
cechy lekkich i niewymagających wiele 
miejsca przyczep z silnymi urządzeniami 
o niezwyłych zasięgach. Coś takiego 
potrafi największy Topworker, którym 
można sięgnąć na wysokość 37 m, czyli 
aż do 11 piętra.
 
Dzięki swym innowacyjnym 
rozwiązaniom technicznym oraz 
bogatemu seryjnemu wyposażeniu w  

• napęd samojezdny,
• hydrauliczne podpory,
• hydrauliczny wieniec obrotowy,
• automatyczną obsługę pilotem oraz
• wsuwany dyszel,

Topworker oszczędza czas i dba o 
wydajną pracę.

Skrzynia na meble Sterowanie Silnik

Sterowanie na głowicy

Wsuwany dyszel

wysuwane

Hydr. podpory z przodu
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     Topworker
                   Kompaktowy

Wsuwany dyszel 
Dyszel, zapewniający wysoki komfort 
jazdy, można bez problemu złożyć, a 
tym samy zmniejszyć powierzchnię 
ustawienia w miejscach o ograniczonej 
wielkości lub w obszarach śródmiejskich.

Układ podpór
Cztery hydrauliczne podpory 
umożliwiają płynne ustawienie i dają 
pewną stabilność.

Pakiet szyn
Hydrauliczny wieniec obrotowy ustawia 
masywny pakiet szyn we właściwej 
pozycji, dwa stabilne siłowniki 
podnośnikowe ustawiają go w pozycji 
wyprostowanej. 
Podwójne wyciągarki szynowe oraz 
wewnętrzne i zewnętrzne rolki 
prowadzące zapewniają bezpieczne 
teleskopowe wsuwanie i wysuwanie 
szyn oraz ich nieznaczne zużycie. 
Gwarantują wysuwanie w pionie i 
zapobiegają klinowaniu się profili szyn. 
Ponieważ każda funkcja hydrauliczna 
jest sterowana ręczną dźwignią, można 
uniknąć błędów w obsłudze.

Dolne przedłużenie
Dolne przedłużenie można w różnym 
stopniu wysuwać. Dzięki temu uzyskuje 
się niewielką wysokość załadunkową 
i oszczędza kręgosłup pracownika. 
Dostarczona dodatkowa podpora 
sprawia, iż podczas pracy zbędne jest 
czasochłonne podkładanie klocków lub 
palet.

Pozycjonowanie

Regulacja nachylenia

Składane burty

Hydrauliczny wieniec obroto
w
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Obsługa pilotem

Hydrauliczne podpory
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