
aInnowacyjny, ręcznie przepychany podnośnik
magazynowy wyposażony w elektrycznie
napędzany maszt
Pomaga optymalizować przestrzeń i zwiększyć
produktywność umożliwiając szybszy i
łatwiejszy dostęp do wysokich półek
Osiąga maksymalną wysokość 4.17m.                  w
kilka sekund

Co to jest?
Spin-Go może być łatwo i szybko przemieszczana w dowolne miejsce, a
następnie podnosić operatora oraz materiały na wybraną wysokość.
Ładowność innowacyjnej tacy ładunkowej to aż 90 kg, a wysokość tacy
może być ręcznie regulowana przyciskiem bezpośrednio z pokładu
platformy. Co więcej, dodatkowy materiał może być załadowany na
mostek platformy, którego maksymalny udźwig to 90 kg. Spin-Go pozwala
na zmniejszenie do minimum niepotrzebnych przemieszczeń z i do
magazynu. To wszechstronne urządzenie umożliwia efektywne
wykorzystanie przestrzeni, a w konsekwencji–korzyści w postaci
zwiększonego asortymentu oraz artykułów dostepnych pod ręką.

WYDAJNOŚĆ I WSZECHSTRONNOŚĆ 

Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy wskazuje ładunek o
wadze 25- 30 kg. jako potencjalnie zbyt ciężki do podniesienia dla
większości osób (Arkusz informacyjny Osha 73). Prosta i kompaktowa Spin-
Go zapewnia bezpieczniejszą i zdecydowanie efektywniejszą metodę
dotarcia do wysoko ustawionych towarów, w celu pozycjonowania towaru
na półkach, wyposażania sklepu, a nawet sprzątania pomieszczeń. W celu
zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa operatora, hamulce kół są
zawsze aktywne. Z obniżonym koszem, naciskając przełącznik zwalniania
hamulca, można z lekkoscią i bezproblemowo przesunąć podnośnik w
wybrane miejsce..

Prosty, wydajny i wygodny Spin-Go znacznie ułatwia wykonywanie pracy
dzięki wyjątkowym cechom jak: wygodne wejście z otwieranymi
wahadłowo drzwiczkami, brak jakiejkolwiek przeszkody w punkcie wejścia
na podnośnik, czy obniżony stopień wejściowy – 36 cm. Operator może
teraz utrzymać równowagę trzymając obie stopy na płaskiej i stabilnej
powierzchni, przez co praca staje się bezpieczna, co pozwala na
zwiększenie wydajności podczas wykonywania codziennych zadań.
 
Nowość: Spin-Go może być opcjonalnie wyposażony w akumulatory AGM
całkowicie eliminując konieczność obsługi baterii.

TRWAŁOŚĆ

Dlaczego wybrać Spin-Go?

BEZPIECZEŃSTWO

"Spin-Go to innowacyjne wykonanie a jednocześnie prosty
produkt. Wystarczy raz spróbowac, a kompletnie zniknie
potrzeba wkorzystywania drabin."

Manualnie regulowana                               
 taca ładunkowa regulowana
bezpośrednio z pokładu platformy
Kompaktowe rozmiary (73cm x 115 cm)
oraz bardzo niska waga 280 kg.
Maksymalna wysokość tacy ładunkowej
odpowiada wysokości masztu
podnośnika magazynowego, co znacznie
ułatwia przesuwanie nawet ciężkich
paczek bez konieczności ich   podnoszenia
wygodne wejście z otwieranymi
wahadłowo drzwiczkami                         
 oraz niskim stopniem
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