
Sempre mais alto com 
o elevador de radiador  
e o elevador de 
esquentador VIRAX! 

Ferramentas profissionais concebidas para melhorar o seu dia-a-dia!
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Características

Descrição Carga 
máx.

Altura máxima de elevação 
sem/com extensão  Ref

Levanta  radiador 150 kg 0,57 m/0,57 m 263605

Eleva  esquentador 150 kg 1,17 m/1,90 m 263620

Ref.  263605 – Elevador de radiador Ref.  263620 – Elevador  
de esquentador

Ref.  263625 – Armação 
horizontal

Ref.  263626 – O adaptador 
radiador permite instalar um 
radiador a partir de um elevador 
de esquentador.

Pegas e manivela rebatíveis,  
práticas para arrumação.     

A extensão integrada permite o  
deslocamento dos radiadores verticais.     

Ganhe espaço graças aos braços 
rebatíveis. 

  ElEvador dE EsquEntador   ElEvador dE radiador 

Uma extensão para elevar o esquenta-
dor ainda mais ou para se adaptar aos 
radiadores verticais.

  ElEvador dE EsquEntador   ElEvador dE radiador 

Manipule com segurança e sem esfor-
ço graças ao guindaste com travagem 
automática.

  ElEvador dE EsquEntador   ElEvador dE radiador     

Uma gama completa para  
uma instalação segura e rápida.
Equipamentos  de  série:

-  Braço e manivela rebatíveis para um ganho
de espaço aquando da arrumação.

-  Novo guindaste com travagem automática para
mais segurança
e menos esforços aquando da manipulação.

-  Várias bandas de borracha de protecção.
-  Correia resistente para uma carga até 150 kg.

Elevador de esquentador Ref. 263620 
-  Extensão integrada para uma elevação ainda mais alta

(não necessita de ferramentas para a montagem).
-  4 esferas na forquilhas para mais precisão aquando da

instalação.
-  Correia de fixação para um dupla segurança durante

o deslocamento do esquentador.

Elevador de radiador Ref. 263605
-  Extensão integrada ideal para a instalação dos radiadores

verticais (não necessita de ferramentas para a montagem).
-  Bloco-radiador telescópico integrado para mais segurança

e estabilidade aquando do deslocamento.
-  Tabuleiro profundo (22 cm) que permite acolher a maioria

dos radiadores.

*Compatíveis apenas com elevador de esquentador ref.  263620

Descrição Carga 
máx.

Altura máxima de elevação 
sem/com extensão  Ref

Armação horizontal* 150 kg 1,87 m/2,32 m 263625

Adaptador radiador* 150 kg 1,18 m/1,91 m 263626

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

Assistência aos clientes França - Tel. : +33 (0)3 26 59 56 78 
Fax : +33 (0)3 26 59 56 20 - client.fr@virax.com

Assistência aos clientes internacional - Tel. : +33 (0)3 26 59 56 97 
Fax : +33 (0)3 26 59 56 70 - export@virax.com

www.virax.com


