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klaas.com.pl Zmiany techniczne zastrzeżone. Wszystkie wymiary są podane w przybliżeniu. Zastrzega się zmiany dotyczące działania 
i osiągów. Dane odzwierciedlają stan urządzenia w dniu złożenia do druku.

Informacje techniczne

HV 25/4,5 m
Długość szyny podstawowej 4,5 m
Długość wysunięcia 25,0 m
Wymiary pojazdu 5.490x1.870x2.843 mm

HV 29/4,5 m
Długość szyny podstawowej 4,5 m
Długość wysunięcia 29,0 m 
Wymiary pojazdu 5.490x1.810x2.920 mm 

HV 29/5,0 m
Długość szyny podstawowej 5,0 m
Długość wysunięcia 29,0 m
Wymiary pojazdu 5.608x1.815x2.950 mm

Prędkość suportu 48 m/min.
Udźwig 300/400 kg
Skrzynia na meble 1.500x1.000x400 mm
Akcesoria Skrzynia na meble usztywniona

Skrzynia na meble wysuwana
 Skrzynia na meble obrotowa/wysuwana

Aluminiowe podpory teleskopowe
 Planki do zabezpieczenia fasady
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Roadrunner

Przykład: HV 29/5 m

LIFT POLSKA
KAMIENNA 82 46-100 Namysłów
Telefon: +48(0) 796 388 026
Fax: +48(0) 77 555 09 35
biuro@lift-polska.pl
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Roadrunner w zależności od wyboru 
może być wyposażony w sztywną, 
wyciąganą lub obrotowo-wyciąganą 
skrzynię na meble. Burty są rozkładane. 
Opcjonalnie skrzynię na meble można 
dostarczyć z przedłużonymi  
klapami bocznymi. Dzięki temu w 
stanie rozłożonym  zwiększa się 
powierzchnia transportowa oraz 
możliwe jest optymalne rozmieszczenie 
transportowanego ładunku na 
powierzchni. Dzięki regulacji  
kąta pochylenia skrzynię na meble 
można wypoziomować przy każdym 
nachyleniu.

W roadrunnerze wszystkie funkcje 
hydrauliczne obsługiwane są jedną ręką. 
Wysuwanie i ustawianie szyn umożliwia 
czuły suwak sterujący  
umieszczony bezpośrednio na  
urządzeniu. Roadrunner jest seryjnie 
wyposażony w zdalne sterowanie pracą  
suportu. Dzięki temu suportem do mebli 
można sterować zarówno z góry jak i z 
dołu. Ułatwia to precyzyjne dojeżdżanie 
do optymalnie skrajnej pozycji.

Łagodne dojeżdżanie i wyhamowywanie 
suportu zabezpiecza transportowane 
meble przed uszkodzeniami i zwiększa 
bezpieczeństwo. Seryjnie pilot jest 
wyposażony w funkcję uruchamiania/  
zatrzymywania silnika, dzięki której  
urządzenie można włączyć i wyłączyć 
również z góry. Automatyczny tryb 
pracy jest sterowany poprzez czujniki. 
System jest od razu gotowy do pracy bez 
potrzeby programowania  
lub skomplikowanego ustawiania.

Skrzynia na meble Sterowanie

     Roadrunner
                              Podnośnik stworzony do wielkich zadań! 

Klaas Roadrunner jest wszechstronny, 
dynamiczny i silny. To niezawodny 
pomocnik w przeprowadzkach, który 
zapewnia praktyczny komfort. Łatwa 
obsługa i wyrafinowana technika  
zapewniają szybką gotowość do  
użycia. Podnośnik można 
zamontować na różnych 3,5-tonowych  
samochodach ciężarowych i jest 
oferowany o maksymalnej wysokości 
wynoszenia 25 lub 29 m.

Sterowanie na głowicy

Pilot



Podnośnik jest napędzany albo 
dodatkowym urządzeniem napędowym 
(PTO) umieszczonym na pojeździe albo 
silnikiem elektrycznym na 230 V. Silnik 
elektryczny umożliwia cichą pracę w 
szczególnych miejscach zastosowania ( 
np. szpitalach). 

Ustawianie odbywa się przy użyciu suwaka 
sterującego bezpośrednio na urządzeniu. 
Wieniec obrotowy umożliwia płynne 
obracanie pakietem szyn o 90° w lewo 
i prawo.Obsługajedną ręką zapewnia 
więcej bezpieczeństwa podczas 
ustawiania i demontażu urządzenia. Dwa 
siłowniki z zabezpieczeniem pęknięcia 
rury do podnoszenia szyn o niskiej 
podatności na zwichrowania. Łatwe i 
bezpieczne wyjeżdżanie szyn zapewniają 
regulowane po bokach rolki prowadnicy i 
dwie wyciągarki szynowe. Zabezpieczenie 
przed zwieszaniem się liny na wyciągarce  
szynowej i suportowej utrzymuje linę w 
naprężeniu.

System ustawiania na podporach
Roadrunner jest wyposażony w 4 
podpory ze specjalnej masywnej stali, 
wyposażone w pełni hydrauliczną, 
komfortową obsługę. Belki podporowe  
są wysuwane z boku. Wyjątkowo długie 
siłowniki podporowe zapewniają 
poziome ustawienie również w 
nachylonym terenie.

Dolne przedłużenie
Dolne przedłużenie ma długość 3,0 m  
i można je elastycznie wyciągać. W 
wyniku tego osiąga się niską wysokość 
załadunkową, która jest zbawienna dla 
pleców.

Silnik Ustawienie

     Roadrunner
                              Podnośnik stworzony do wielkich zadań! 

 rozkładane burty

Zmiana kąta nachylenia

Dolne przedłużenie
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