
Zawsze wyżej dzięki podnośnikowi 
do grzejników i  podnośnikowi do 
podgrzewaczy Virax! 

Profesjonalne narzędzia ułatwiające codzienną pracę!
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Dane techniczne

Opis Obciążenie 
maks.

Wysokość maks. 
podnoszenia 

bez / z przedłużeniem  
Nr kat.

Podnośnik do grzejników 150 kg 0, 57 m / 0,57 m 263605

Podnośnik do odgrzewaczy 150 kg 1,17 m / 1,90 m 263620

Nr kat. 263605 - Podnośnik do grzejników Nr kat. 263620 - Podnośnik 
do podgrzewaczy

Nr kat. 263625 - Jarzmo 
poziome

Nr kat. 263626 - Przejściówka 
do grzejnika umożliwia 
instalowanie grzejników za 
pomocą podnośnika do 
podgrzewaczy.

Składane uchwyty i korba, 
praktyczne w czasie 
przechowywania.  

Wbudowane przedłużenie umożliwia 
przemieszczanie grzejników 
pionowych.  

Zyskaj na ilości miejsca dzięki 
składanym ramionom. 

   PoDnośnik Do  PoDnośnik Do
PoDgrZewacZy grZejników

Przedłużenie do montażu podgrzewaczy 
na większej wysokości lub do grzejników 
pionowych.

   PoDnośnik Do  PoDnośnik Do
PoDgrZewacZy grZejników

Bezpieczeństwo manipulacji 
bez wysiłku dzięki wciągarce z 
automatycznym hamulcem.

   PoDnośnik Do  PoDnośnik Do
PoDgrZewacZy grZejników

    

kompletna gama do szybkiej 
i bezpiecznej instalacji.
wyposażenie seryjne:

-  Składane ramię i korba oszczędzające miejsce w
czasie przechowywania.

-  nowy model wciągarki z automatycznym
hamulcem zapewniający większe bezpieczeństwo i
mniejszy wysiłek w czasie manipulacji.

-  Liczne taśmy zabezpieczające.
-  wytrzymały pas dla ładunków do 150 kg.

Podnośnik do podgrzewaczy Nr kat. 263620 
-  wbudowane przedłużeniedo podnoszenia na większą

wysokość (nie wymaga narzędzi do montażu).
-  4 kulki pod widłami zapewniają większą dokładność w

czasie instalacji.
-  Pas mocujący zapewnia podwójne zabezpieczenie podczas

przemieszczania podgrzewacza.

Podnośnik do grzejników Nr kat. 263605
-  wbudowane przedłużenie idealne do montażu grzejników

pionowych (nie wymaga narzędzi do montażu).
-  wbudowana teleskopowa blokada do grzejników

zapewnia większebezpieczeństwo i stabilność podczas
przemieszczania.

-  głęboka płyta (22 cm) umożliwia ustawienie większości
grzejników.

*Zgodne tylko z podnośnikiem do podgrzewaczy nr kat. 263620

Opis Obciążenie 
maks.

Wysokość maks. 
podnoszenia

bez / z przedłużeniem  
Nr kat.

Jarzmo poziome* 150 kg 1, 87 m / 2,32 m 263625

Przejściówka do grzejnika* 150 kg 1,18 m / 1,91 m 263626

akcesoria specjalne do podnośnika do podgrzewaczy 
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39, quai de Marne - BP 197 - F - 51206 Epernay Cedex
www.virax.com

Dział Obsługi Klientów na terenie Francji - Tel.: +33 (0)3 26 59 56 78 
Fax: +33 (0)3 26 59 56 20 - client.fr@virax.com

Międzynarodowy Dział Obsługi Klientów - Tel.: +33 (0)3 26 59 56 97 
Fax: +33 (0)3 26 59 56 70 - export@virax.com

Virax Polska
office.poland@virax.com

www.virax.com




