
C-SERIEN ELEKTRISK KÄTTINGTELFER

Upplev 
skillnaden

Den nya C-serien är vår mest avancerade elektriska 
kättingtelfer hittills och det senaste steget i vår 
kontinuerliga utveckling. Den är smart konstruerad 
med den robusthet, precision och tillförlitlighet 
som våra kärnkomponenter ger, och byggd för över 
en miljon operationer. Med den nya telfern får du 
en kombination av total användbarhet, förbättrad 
prestanda och optimalt värde under hela livscykeln.
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C- SERIEN ELEKTRISK KÄTTINGTELFER

Kort fakta

Driftklass Upp till FEM 3 m/ISO M6

Certifieringar CE, RoHS, (CSA)

Lyftkapacitet Upp till 5 000 kg

Lyfthastighet Flera hastigheter tillgängliga med förhållandet 4:1

El och kontroller
• Robust motstycke och kabel
• Lågspänningsstyrning
• Täcker ett stort spänningsområde

Krokar Enligt DIN 15401

Färg Anodiserad aluminiumram målad med 70 µm epoxypulver

Kedja Galvaniserad lastkedja (T-grad)

Upphängning Fäste + fullt sortiment av vagnar

Temperatur
• -20 °C, +40 °C/-4 ºF och +104 ºF (60 %ED och 300 starter/h)
• -20 °C, +50°C/-4 ºF och +122 ºF (40 %ED och 240 starter/h)

För längre drifttid

HELT NY MOTOR

Installeras på några minuter

NY KONSTRUKTION AV DET ÖVRE FÄSTET

För enastående tillförlitlighet

FÖRBÄTTRAT SYSTEM 
FÖR SÄKERHETSKOPPLING

För mer kraft

UPPDATERAD  
FLÄKT

För säkrare och mer tillförlitlig drift

GRÄNSLÄGESBRYTARE

Byggd för mer än en miljon 
operationer för att öka 
livslängden och minska 
kostnaderna under livscykeln

DEN NYA BROMSEN

För förbättrad prestanda

STARK, NY VÄXELLÅDA

För utökad livslängd 
på kedjan

TOTALT OMGJORT 
KEDJEHJUL


