
Stále výše se zvedákem 
radiátorů a zvedákem 
ohřívačů vody VIRAX ! 

Profesionální zařízení vyrobená tak, aby vám usnadnila každodenní práci
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Charakteristiky

Popis Zatížení
maxii

Max. výše zdvihání 
bez nástavce / nástavcem  Ref

Zvedák radiátorů 150 kg 0, 57 m / 0,57 m 263605

Zvedák ohřívačů vody 150 kg 1,17 m  / 1,90 m 263620

Réf. 263605 - Zvedák radiátorů Réf. 263620 - Zvedák 
ohřívačů vody

Réf. 263625 - Horizontální  
kolébkový zvedák 

Réf. 263626 - Adaptér 
na radiátory umožňuje 
instalovat radiátor ze 
zvedáku ohřívačů vody.

Sklopná rukojeť a páka, 
praktické pro odkládání.  

Zabudovaný nástavec umožňuje 
přesun vertikálních radiátorů.  

Získejte místo  díky sklopným 
ramenům. 

  ZVEDÁK OHŘÍVAČŮ VODY   ZVEDÁK RADIÁTORŮ

Nástavec pro montáž ohřívače vody 
ještě výše nebo pro přizpůsobení ver-
tikálním radiátorům.

  ZVEDÁK OHŘÍVAČŮ VODY   ZVEDÁK 

RADIÁTORŮZVEDÁK RADIÁTORŮ

Manipulujte bezpečně a bez námahy 
díky samobrzdicímu navijáku.

  ZVEDÁK OHŘÍVAČŮ VODY   ZVEDÁK 

RADIÁTORŮZVEDÁK RADIÁTORŮ

    

*Kompatibilní pouze se zvedákem ohřívačů vody ref. 263620

Popis Zatížení 
maxii

Max. výše zdvihání
bez nástavce / nástavcem Ref

Horizontální kolébkový 
zvedák* 150 kg 1, 87 m / 2,32 m 263625

Adaptér na radiátory* 150 kg 1,18 m / 1,91 m 263626

Specifické příslušenství pro zvedák ohřívačů vody
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Kompletní řada pro 
bezpečnou a rychlou instalaci.
Sériové vybavení:

-  Sklopné rameno a klika pro úsporu místa při
ukládání.

-  Nový samobrzdicí naviják pro větší bezpečnost a
menší námahu při manipulaci.

-  Mnoho ochranných gumových pásk.
-  Odolný řemen pro zatížení až do 150 kg.

Zvedák ohřívačů vody Réf. 263620 
-  Zabudovaný nástavec pro ještě vyšší zdvihání

(k montáži není třeba nářadí).
-  4 kuličky pod vidlicí pro větší přesnost při instalaci.
-  Upínací pás pro dvojí bezpečnost při přesunu ohřívače vody.

Zvedák radiátorů Réf. 263605
-  Zabudovaný nástavec ideální pro instalaci vertikálních

radiátorů (k montáži není třeba nářadí).
-  Zabudovaný teleskopický blok na radiátory pro větší

bezpečnost a stabilitu při přesunu.
-  Hluboká deska (22 cm) umožňující uložení většiny radiátorů.

39, quai de Marne - BP 197 - F - 51206 Epernay Cedex
www.virax.com

Zákaznický servis Francie - Tel.:+33 (0)3 26 59 56 78  
Fax:+33 (0)3 26 59 56 20 - client.fr@virax.com

Mezinárodní zákaznický servis - Tel.:+33 (0)3 26 59 56 97 
 Fax:+33 (0)3 26 59 56 70 - export@virax.com

www.virax.com


