
Όλο και πιο ψηλάμε το ανυψωτικό 
θερμαντικών σωμάτων και το 
ανυψωτικό θερμαντήρων νερού VIRAX ! 

Επαγγελματικά εργαλεία που σχεδιάστηκαν με στόχο τη βελτίωση της καθημερινότητάς σας!



89
96

14
 - 

Μ
η 

συ
μβ

ατ
ικ

ά 
έγ

γρ
αφ

α 
κα

ι φ
ω

το
γρ

αφ
ίε

ς 
 - 

w
w

w
.s

tu
di

op
ou

la
in

.fr
 

Χαρακτηριστικά

Περιγραφή Μέγιστο 
φορτίο

Μέγιστο ύψος 
ανύψωσης με/χωρίς 

προέκταση  
Κωδικός

Ανυψωτικό θερμαντικών 
σωμάτων 150 κιλά 0, 57 m / 0,57 m 263605

Ανυψωτικό θερμαντήρων 
νερού 150 κιλά 1,17 m / 1,90 m 263620

Κωδικός 263605 – Ανυψωτικό 
θερμαντικών σωμάτων

Κωδικός 263620 – Ανυψωτικό 
θερμαντήρων νερού

Κωδικός 263625 – οριζόντιο έδρανο

Κωδικός 263626 – Ο προσαρμογέας 
θερμαντικού σώματος επιτρέπει 
την εγκατάσταση ενός θερμαντικού 
σώματος από ένα ανυψωτικό 
θερμαντήρων νερού.

Αναδιπλούμενες λαβές και μοχλός, 
πρακτικό για την αποθήκευση.  

Η ενσωματωμένη προέκταση 
επιτρέπει τη μετατόπιση κατακόρυφων 
θερμαντικών σωμάτων.  

Εξοικονομήστε χώρο χάρη στους 
αναδιπλούμενους βραχίονες. 

  ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΩΝ ΝΕΡΟΥ   ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ 

Μια προέκταση για τοποθέτηση του θερμαντήρα 
νερού σε ακόμη μεγαλύτερο ύψος ή για προσαρμογή 
σε κατακόρυφα θερμαντικά σώματα.

  ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΩΝ ΝΕΡΟΥ   ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ 

Ασφαλής χειρισμός και χωρίς ιδιαίτερη 
προσπάθεια, χάρη στο μηχανισμό ανύψωσης με 
αυτόματο φρένο.

  ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΩΝ ΝΕΡΟΥ   ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ     

Μία πλήρης γκάμα για σίγουρη 
και γρήγορη εγκατάσταση.
Εξαρτήματα σειράς:

-  Αναδιπλούμενοι βραχίονες και μοχλός για 
εξοικονόμηση χώρου κατά την αποθήκευση.

-  Νέος μηχανισμός ανύψωσης με αυτόματο φρένο για 
μεγαλύτερη ασφάλεια και λιγότερη προσπάθεια κατά το 
χειρισμό.

-  Διάφορες προστατευτικές ταινίες καουτσούκ.
-  Ανθεκτικός ιμάντας για φορτίο έως 150 κιλά.

Ανυψωτικό θερμαντήρων νερού Κωδικός 263620 
-  Ενσωματωμένη προέκταση για ανύψωση σε ακόμη 

μεγαλύτερο ύψος (δεν απαιτούνται εργαλεία για τη 
συναρμολόγηση).

-  4 ρουλεμάν κάτω από την πηρούνα για μεγαλύτερη 
ακρίβεια κατά την εγκατάσταση. 

-  Ιμάντας σύνδεσης για διπλή ασφάλεια κατά τη μετατόπιση 
του θερμαντήρα νερού.

Ανυψωτικό θερμαντικών σωμάτων Κωδικός 263605
-  Ενσωματωμένη προέκταση ιδανική για εγκατάσταση 

κατακόρυφων θερμαντικών σωμάτων (δεν απαιτούνται 
εργαλεία για τη συναρμολόγηση).

-  Ενσωματωμένη τηλεσκοπική μονάδα θερμαντικών 
σωμάτων για περισσότερη ασφάλεια και σταθερότητα κατά 
τη μετατόπιση.

-  Βάση μεγάλου βάθους (22 εκ) που μπορεί να δεχθεί τα 
περισσότερα θερμαντικά σώματα.

*Συμβατά αποκλειστικά με το ανυψωτικό θερμαντήρων νερού με κωδικό 263620

Περιγραφή Μέγιστο 
φορτίο

Μέγιστο ύψος 
ανύψωσης με/χωρίς 

προέκταση  
Κωδικός

Οριζόντιο έδρανο* 150 κιλά 1, 87 m / 2,32 m 263625

Προσαρμογέας θερμαντικού 
σώματος* 150 κιλά 1,18 m  / 1,91 m 263626

Ειδικά αξεσουάρ ανυψωτικού θερμαντήρων νερού 
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39, quai de Marne - BP 197 - F 51206 Epernay Cedex
www.virax.com

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

International Customer Service - Tel.:+33 (0)3 26 59 56 97 
Fax:+33 (0)3 26 59 56 70 - export@virax.com

ΜΠΑΡΜΠΕΡΗΣ ΕΠΕ
Αργοναυτών 7-9, 151 26 Μαρούσι
Τηλ. 210-8062811 ή 12, Fax 210-8029352
info@barberis.gr

www.virax.com


