
200 kg’a kadar taşıma kapasitesi
Kaldırma Hızı: 25 m/dk
1 kW/230 V /50 Hz

Her amaç için uygun lift 

Ana ünite aşağıdakilerden 
oluşmaktadır: 

•  Elektrikli Vinç: 230 V / 50 Hz,  
43 mt Halat ile (6 mm Ø),  
21 m Sınırlayıcı Şalter Kablosu  
Kumanda (24 V) (Acil Durum butonlu ve 
5 mt kablolu)  
(Kumanda ve Sınırlayıcı Şalter GEDA 
LIFT 250 ve FIXLIFT 250 de sökülebilir, 
GEDA LIFT 200 STANDARD da sabittir.)

•  Standart Gövde kızağı (Halat kırılma 
emniyetli)

• Baş Bölümü (Kilit Makaralı)  

• Ayak Bölümü 2 m

Taşıma Kapasitesi: 250 kg ye kadar
Yükselme Hızı: 30 m/dk
1.3 kW/230 V/ 50 Hz 

Taşıma Kapasitesi: 250 kg ye kadar
Yükselme Hızı: 19/38 m/dk
0,6/ 1,2 kW/230 V/50 Hz 
 

LIFT 200 STANDART

LIFT 250 COMFORT

FIXLIFT 250

LIFT 200 STANDART

LIFT 250 COMFORT

FIXLIFT 250

Sağlam ve fiyatı uygun

Güvenilir ve Güçlü

Hızlı ve pratik
GEDA-Dechentreiter
GmbH & Co. KG

Mertinger Straße 60
D-86663 Asbach-Bäumenheim
Phone +49 (0) 906 9809-0
Fax +49 (0) 906 9809-50
vertrieb@geda.de
www.geda.de

Dünya çapında deneyim

Şimdi  
250 kg‘a 
kadar!
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Uzman satıcınız:

Yenilikler için gerekli 

tecrübe

Bilgi Birikimi

En yeni modern Üretim 

Teknolojileri
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Efektif Malzeme Taşınması için  
Lift Tasarımı

❶	Kiremit Yükleme Kasası: Kiremit 
döşenmesi için özel tasarım. Katlanabilir 
kapaklı koruma kafesiyle ve paletli kiremit 
taşıma arabasıyla kiremit döşenmesine 
uygun.
❷	Basamak raylar altında kalan bölüm-
ler için de 37 cm den 60 cm ye kadar 
değişken ayarlanabilir çatı dayanak 
payandasıyla çatı kaplanabilir.
❸	Yukarı açılabilir kenar korumalı genel 
taşıma kasası. En değişik inşaat malzeme-
lerinin taşınmasına uygun (Burada Kova 
Askısı için taşıma örneği).
❹	Kapatılmış kenar korumalı genel taşıma 
kasası - Çok amaçlı taşıma aracı!
❺	Yukarı açılabilir kenar korumalı ve ön 
kapaklı genel taşıma kasası.
❻	Yukarı açılabilir kenar korumalı genel 
kasa (hacmi büyük malzemeler için).
❼	Kademesiz ayarlanabilir dirsek parçası, 
İki değişik şekilde tercih edilebilir: Ya uzun 
ve kısa ayaklı (iki taraflı kullanılabilir) yada 
eşit ayaklı dirsek parçası olarak.
❽	Açılabilir yan korumalı vario tipi platform 
yardımıyla hacmi büyük malzemeler de 
kolay ve zahmetsizce taşınır.
Platform Eğimi ayarlanabilir.
❾	Standart kızaklara devrilebilir hazne hem 
lift üzerinde hem de binaya yerleştirilebilir 
devirme tertibatı aracılığıyla otomatik 
boşaltılabilir. Ayarlanabilir payanda pakete 
dahildir.
❿	Vinç, arabası sayesinde kolaylıkla 
taşınabilir. Böylece demonte edilmiş GEDA 
LIFT in parçaları da kolayca hareket ettiri-
lebilir ve yer tasarrufu sağlanarak muhafaza 
edilebilir.
⓫	Pratik kiremit dağıtıcısı çatı işlerini 
kolaylaştırır.
⓬	Devirme kızağıyla devrilebilir hazne 
130° ye kadar devrilebilir. (Dik kurulan 
raylar ve dar yerlerde pratiktir.)
⓭	Devirme kızaklı pano taşıyıcısının 
kullanılmasıyla büyük plakalar da yukarıda 
kolaylıkla liftten alınabilir.
⓮	Güçlendirilmiş merdiven profili 250 kg’a 
kadar taşıma kapasitesine sahiptir.
⓯	Merdiven profile 200 kg’a kadar taşıma 
kapasitesine sahiptir.

Her amaç için doğru aksesuar
Hemen hemen bütün malzemeler özel aksesuarlar sayesinde 
çatıya ve binaya taşınabilir. Yüksek işlevsellik farklı malzeme 
taşıyıcılarına ve platformlarına olanak sağlar. İster sıvacı, 
ince yapı ustası, çatı kaplamacısı fayans ustası, ister zemin 
döşemecileri. GEDA Lift, her zanaatkar için biraraya getirilebilir 
ideal aksesuar parçaları sunar.

Binlerce kez kanıtlanmış GEDA LIFT şantiyedeki ideal 
taşıma asansörüdür. 
GEDA LIFT, mükemmel avantajları ve deyim haline gelen 
„GEDA – Sağlamlığı” onu Avrupa’da piyasa lideri konu-
muna yükseltti. 
En kaliteli malzeme ve en iyi işçilik ve tahrik gücü gereksiz 
arıza ve bakım sürelerinden kurtarıyor. GEDA LIFT Eğri 
Asansörü, yukarıya veya aşağıya etkili ve güvenli şekilde 
taşınmak zorunda olan herşey için!

İnşaatta modernleşme özellikle personelden  
ve zamandan tasarruf anlamına gelir. Şantiye 
şartları da burada etkili rol oynamaktadır.
GEDA LIFT ile bütün avantajlar sizin 
tarafınızdadır:

▸  Kolayca taşınabilir, hatta arabada veya 
römorkte bile! 

▸  Montaj herhangi bir el aleti gerektir-
meden gerçekleşir. 

▸  Kullanım eğitimi almamış kişiler 
tarafından da sorunsuzca kullanılabilir.

▸  230 V akım bağlantısı yeterlidir.

▸  Her şantiye ve taşıma durumuna  
uygun.
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