Het werktuig voor vaklui
CargoMaster:
Transportproblemen slim opgelost

Het transportwerktuig voor vaklui
CargoMaster: De betrouwbare partner voor ambacht,
handel en industrie

Beproefd trapsysteem – veilig transport over trappen

Het transport over trappen behoort tot
de moeilijkste transportopgaven. In de
dagelijkse omgang met lasten die vaak
veel zwaarder zijn dan het lichaamsgewicht spelen zowel veiligheids-,
gezondheids- alsook kostenaspecten
een belangrijke rol. Vaak kunnen
zware goederen enkel met tweegetransporteerd worden en neemt die
opgave heel veel tijd in beslag. Daarbij
komt nog de sterke lichamelijke belasting van het transportpersoneel die de
gezondheid niet zelden voortdurend in
gevaar brengt.
Het CargoMaster trapsysteem biedt hier

Automatisch:
Noodremmen stoppen
zelfstandig aan de rand
van de trap.

een doelgerichte ontlasting. Aangezien
het motortrapsysteem van Alber vanuit
de praktijk en voor de praktijk
ontwikkeld is, vormt het een ideaal
werktuig om goederen over trappen te
transporteren. Het gepatenteerde,
rollende, kinematische trapsysteem sluit
een beschadiging van trapranden en
vloerbedekkingen uit. Zijn uiterst
eenvoudige en veilige bediening zorgt
ervoor dat het systeem snel uw
betrouwbare partner wordt.

Beschermt de gezondheid,
verlaagt de kosten

CargoMaster beschermt de rug en
de portemonnee. De CargoMaster is
ontwikkeld vanuit de praktijk. Hij is
het resultaat van de noodzakelijk geworden overweging hoe personeel
zowel van het dragen van zware lasten
kan worden bevrijd alsook efficiënter
kan worden gebruikt. Met de Cargo
Master wordt het transportpersoneel
lichamelijk enorm ontlast waardoor de
ziektekosten eveneens beperkt worden.
Bovendien kan de voor de levering
noodzakelijke „tweede man“ elders
efficiënter ingezet worden.

A

Flexibel gebruik

Ideaal voor enge traphuizen
en wenteltrappen

Probleemloos werktuig

De CarogMaster is veelzijdig en
flexibel. Bijna alle goederen kunnen
getransporteerd worden. De vele
accessoires bieden ook een oplossing
voor complexe transportproblemen
zoals bijvoorbeeld het transport in
horizontale positie. Ook speciale
uitrustingen zijn mogelijk op aanvraag.

De CargoMaster overwint trappen
moeiteloos. Zelfs enge traphuizen en
wenteltrappen zijn voor de betrouwbare partner mits wat oefening geen
probleem. Hetzelfde geldt voor het
transport op verschillende vloerbedekkingen. Dit praktisch toestel wordt
bijna elke trap de baas en bewijst zich
snel in het dagelijkse gebruik.

Ook het in- en uitladen kan veilig
en snel door één persoon uitgevoerd
worden. Op vlakke grond functioneert
de CargoMaster zoals een steekwagentje. Terwijl de CargoMaster A 131 direct
aan het toestel opgeladen kan worden,
wordt de accu bij de modellen A 142 en
A 3 10 voor het opladen verwijderd.
Alle toestellen kunnen bovendien ook
in de auto opgeladen worden met de
wagenlaadleiding (toebehoren).
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A 131

Het betrouwbare trapsysteem
Het basismodel voor het
transport over trappen

Hefvermogen:

130 kg

Stijgsnelheid:

17 treden/minuut

Capaciteit:

15 – 30 verdiepingen met
een acculading (afhankelijk
van de belasting)

Uittrekbaar:
Een hoog transportgoed heeft op de

De A 131 is de klassieker van de
CargoMaster trapsystemen. Met een
solide basisuitrusting en veelvoudige
uitbreidingsmogelijkheden bewijst hij
sinds jaren zijn betrouwbaarheid in
ambacht, handel en industrie. Lasten
tot 130 kilogram transporteert het
betrouwbare trapsysteem met de
elektrische aandrijving van 12 Volt
zonder probleem. Met zijn hulp is het
mogelijk vaatwassers, wasmachines of
droogkasten veilig, snel en zonder
moeite te transporteren. Bestanddelen
van de basisuitrusting: Sjortouwen die
het transportgoed bijkomend beveiligen, uittrekbare grepen, automatische
remmen en een laadtoestel. Dankzij een
opzetbaar platform (toebehoren)
kunnen elektronische toestellen zoals
tv-toestellen en kopieermachines ook
horizontaal getransporteerd worden.

uitgetrokken grepen
een veilig steunvlak.

Tussenstop: Veilig stilzet-
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140 kg

A 142

De snelle klimmer
Het allroundtalent voor
veeleisende transportopgaven

Hefvermogen:

140 kg

Stijgsnelheid:

van 8 – 25 treden/minuut

Capaciteit:

30 – 50 verdiepingen met
één acculading (afhankelijk
van de belasting)

De CargoMaster A 142 is de flexibele
van de CargoMaster trapsystemen.
Doordat hij zich optimaal op verschillende
transportsituaties kan instellen, is de
flexibele klimmer de ideale partner
voor het transport van de meest uiteenlopende goederen. Elektrische toestellen,
tegels, tegels, papier, cementzakken,
werktuigen, gas- en zuurstofflessen,
reinigingstoes-tellen of vaten kunnen
volgens de eisen getransporteerd
worden. De allrounder met snelheidsregeling kan tot 140 Kg dragen. Daarbij
komt nog de bruikbaarheid op ver
schillende vloerbedekkingen. Met zijn
geschuimde lekbestendige, profielbanden en een grote vrije ruimte is
hij zelfs geschikt voor de ruwbouwsector. Met het snelwisselaccusysteem
staat niets de permanente werking in
de weg.

Voorzichtig:
Kwetsbare trappen
worden bij het berijden
niet beschadigd.

Buitengebruik:
Ook buiten is de
CargoMaster A 142 een
betrouwbare partner.
Variabel:
Door de vrij selecteerbare stijgsnelheid
van 8 tot 25 treden per minuut kan de
A 142 zich exact aanpassen aan elke
transportsituatie. Daardoor kunnen
ook gevoelige transportgoederen veilig
vervoerd worden.

Aanpassingsvermogen:
De vathouder (toebehoren) maakt het transport
van afgeronde goederen
mogelijk.

310 kg

A 310

De sterke collega
De ideale partner voor zware lasten
Hefvermogen:

310 kg

Stijgsnelheid:

4 – 10 treden/minuut

Capaciteit:

15 – 30 verdiepingen met
één acculading (afhankelijk
van de belasting)

Ein Mann genügt um

De CargoMaster A 310 is speciaal
ontworpen voor het transport van zware
lasten zoals verwarmingsketels, kachels
of machineonderdelen. Hij kan tot 310
kilogram dragen dankzij zijn sterke,
elektrische aandrijving van 24 Volt. Een
versterkt onderstel en een in de hoogte
verstelbare voorlader houden rekening
met de extreme vereisten. Ook bij hem
zoals bij alle toestellen standaard:
sjortouwen, automatische noodremmen
en uittrekbare grepen. Ondanks zijn
hoge belastbaarheid is ook de A 310
zoals alle CargoMaster trapsysteem
flexibel en veelzijdig. Hij beschikt over
een regelbare stijgsnelheid en kan
afhankelijk van de vereisten met loopwielen voor lichte lasten (aanbevolen
tot maximum 250 kilogram) of voor
zware lasten uitgerust worden. Niets
staat de permanente werking in de weg
dankzij de tweede accuset (toebehoren).

schwere Lasten über
Treppen zu befördern.

Behoedzaam: Ook met
de CargoMaster A 310
worden kwetsbare
trappen bij het klimmen
niet beschadigd.

Belastbaar:
Het robuuste onderstel van de
CargoMaster A 310 is overeenkomstig
de vereisten versterkt.

Veelzijdig: Het transport
op verschillende vloerbedekkingen is zonder
problemen mogelijk.

Comfortabel:
De verstelbare voorlader
kan snel en makkelijk
in de vereiste positie
gebracht worden.

Hoge transportgoederen vinden op de
uittrekbare grepen een veilige steun en
kunnen zo makkelijk getransporteerd
worden. De verstelbare voorlader
biedt de mogelijkheid het zwaartepunt
te verplaatsen. Op die manier kunnen
zowel goederen met een hoog als
met een laag zwaartepunt met weinig
krachtinspanning getransporteerd
worden.

Wendbaar:
Enge trappen en
wenteltrappen vormen
voor de CargoMaster A
110 mits wat oefening
meestal geen enkel
probleem.

Ook gevoelige transportgoederen zoals
medische toestellen, computers, kopieermachines of schakelkasten kunnen
met de CargoMaster A 110 behoedzaam
getransporteerd worden. Arrêteerstanden
zorgen voor de stabiliteit van de voorlader en dus van het transportgoed.
De vrij selecteerbare stijgsnelheid van
4 tot 10 treden zorgt daarbij voor de
ideale transportsnelheid.

Ook zware lasten met
een ongunstig zwaartepunt staan veilig op de
trap.

A

Selectiehulp volgens de toepassingsgebieden:

Snel en eenvoudig

A 131

A 310

A 142

Huishoudapparaten

Kantoortoestellen
Televisies

*

*

*

Ruwbouwsector
Parket, tegels, enz.

*

*

*

*

*

*

Werktuigen
bijv. slijp- en
reinigingstoestellen

Kachels
Verwarmingsketels
Ideaal
toepassingsgebied
Stapelgoederen
Dozen, kisten,
zakken, enz.
Ook heel sterk
in die sector
Kantoorartikelen
Documenten,
papier, enz.
Toepassing in die
sector is mogelijk

Kasten
Automaten

Medische toestellen

*

Afhankelijk van
de toepassing
zijn toebehoren
noodzakelijk

Technische gegevens: Overzicht

De belangrijkste gegevens in één oogopslag

• Basisuitrusting

■ Toebehoren

A 131

▼ Optioneel

A

Techniek
Hefvermogen
Stijgsnelheid

A 142

A 310

A
kg

130

140

310

(treden / minuut)

17

8 – 25

4 - 10

15 –30

30 – 50

15 – 30

Capaciteit van een acculading (verdiep., afhankelijk van de belasting)
Accumulatoren

12 / 14, 4

2 x 12 / 7,2

2 x 12 / 7,2

Eigengewicht met accu's

V / Ah
kg

33

32

46

Gewicht accu's

kg

5

6

6

V

12

24

24
1130

Gelijkstroommotor
Hoogte

mm

1120

1120

Breedte

mm

580

580

590

Diepte

mm

470

470

520

(uittrekbaar tot mm)

1770

1770

1800

•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Handgrepen
Uitrusting
Accu's gasdicht
Automatisch netlaadtoestel
Uittrekbare grepen
Stijgsnelheid traploos regelbaar

–

Loopwielen voor lichte lasten, loopeigenschappen zie luchtbanden

–

Uitrusting voor snelwisselaccu's

–

In de hoogte verstelbare voorlader

–

–

Platforrn met tapijt

■

■

Voorladerverlenging, opschroefbaar, 25 cm

■

■

–

Voorladerverlenging met draagbalken

–

–

■

Vathouder met instelbare steunvlakken

■

■

■

Bijkomende sjortouwen

■

■

■

Hulptrap van staal, belasting tot 450 kg, 3 treden

■

■

■

Hulptrap van staal, belasting tot 450 kg 4 treden

■

■

■

Achterwand met tapijt bekleed

■

■

–

Auto-laadleiding

■

■

■

▼

•
•
■

Affuit voor het plaatsen van zware lasten op bordessen, enz-

–

–

■

Draagbeugel, verbinding tussen beide draagbalken

■

■

■

Wisselaccu's, met oplaadelektronica

–

■

■

Trede per trede systeem

■

–

–

Verstelbare en inclineerbare grepen

–

–

■

Tegelkist

■

■

■

Certificering

Onder voorbehoud van wijzigingen aan de technische en / of optische aard of uitrusting.
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