
Altijd hoger met de 
radiatorlift en de  
boilerlift van VIRAX! 

Professioneel gereedschap voor een aangenamer dagelijks werk! 
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Kenmerken

Beschrijving Belasting 
max.

Max. hefhoogte 
zonder / met verlengstuk:  Ref.

Radiatorlift 150 kg 0,57 m / 0,57 m 263605

Boilerlift 150 kg 1,17 m  / 1,90 m 263620

Ref. 263605 - Radiatorlift Ref. 263620 - Boilerlift

Ref. 263625 - Horizontaal onderstel

Ref. 263626 - Radiatoradapter 
om een radiator te installeren 
vanaf een boilerlift.

Inklapbare handgreep en zwengel, 
handig bij het opbergen.  

Dankzij het geïntegreerde verlengstuk 
kunnen verticale radiatoren worden 
verplaatst.  

Win plaats dankzij de opklapbare 
handgrepen. 

  Boilerlift   radiatorlift 

Een verlengstuk om de boiler nog 
hoger te monteren of om aan verticale 
radiatoren aan te passen.

  Boilerlift   radiatorlift

Werk veilig en zonder inspanningen 
dankzij de zelfremmende haspel.

  Boilerlift   radiatorlift     

Een volledig gamma voor 
een veilige en snelle installatie
Serie-uitrusting:

-  Inklapbare handgrepen en zwengel voor plaatswinst  
bij het opbergen.

-  Nieuwe zelfremmende haspel voor meer veiligheid  
en minder inspanning bij de bediening.

-  Talrijke rubberen beschermingsstroken.
-  Stevige riem voor een belasting tot 150 kg.

Boilerlift Ref. 263620 
-  Geïntegreerd verlengstuk om nog hoger te heffen  

(geen montagemiddelen vereist).
-  4 rolletjes onder de vork voor meer precisie bij de installatie. 
-  Bevestigingsband voor een dubbele beveiliging tijdens 

de verplaatsing van de boiler.

Radiatorlift Ref. 263605
-  Geïntegreerd verlengstuk, ideaal voor de installatie van 

verticale radiatoren (geen montagemiddelen vereist).
-  Geïntegreerd telescopisch radiatorblok voor meer 

veiligheid en stabiliteit bij de verplaatsing.
-  Diep blad (22 cm) waarmee de meeste radiatoren  

kunnen worden opgenomen. 

*Enkel compatibel met de boilerlift ref. 263620  

Beschrijving Belasting 
max.

Max. hefhoogte 
zonder / met verlengstuk:  Ref.

Horizontaal onderstel* 150 kg 1,87 m / 2,32 m 263625

Radiatoradapter* 150 kg 1,18 m / 1,91 m 263626

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

Klantenservice Frankrijk - 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

Officieel invoerder van VIRAX voor de BENELUX
J. FIVE N.V. 
Nijverheidstraat 3 B - BE-8020 Oostkamp
Tel: +32 050 312862 - Fax: +32 050 319441
info@ckfive.be

www.virax.com


