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Käärtõstelava Edmolift  CL 2000 

 

 

Mudel   CL 2000 

Tõstevõime  2000 kg 

Tõsteulatus             820 mm 

Suletud kõrgus 200 mm 

Platvormi pikkus 1300 mm 

Platvormi laius 800 mm 

Tõsteaeg  17 s  

Võimsus  1,5 kW 

Toide   400 V / 10 A  

Kaal (pakendatult) 250 kg 
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LISAD. 
 

1) Ratastega alusraam. 

Võimaldab tõstelava kiirelt ja mugavalt teisaldada.  

Raamil on kaks pööravat piduritega  ja kaks fikseeritud ratast. 
 

 

2) Alusraam. 

Võimaldab tõstelava kiirelt ja mugavalt tõstuki, virnastaja või kahvelkäru abil teisaldada. 
 

 
 

 

3) Nivoolüliti. 

Peatab tõstelava määratud kõrgusel, reguleeritav. 
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4)  Jalaga juhitav juhtpult. 

 Hea lahendus, kui on vaja, et käed oleks vabad. 
 

 

 
 

 
 

 

Tõstelava paigaldamine põrandale, maapinnale või süvendisse. 

 

Paiksed kahe ja kolmekordsed vertikaalsed käärtõstukid tuleb kinnitada põranda/maapinna külge kiil- 

ankrutega vmt. Soovitame ka kõik teised tõstelava tüübid, va mobiilsed seadmed, põranda külge kinnitada, 

et vältida soovimatut liikumist. 
 

Mehaaniline/elektriline paigaldus. 

1. Standardina ei ole tõstelava alusraam isekandev. Oluline on, et põrand oleks sile ja stabiilne ning 

paigaldamisala või -süvend oleks, võimalusel, hea veeäravooluga. 

2. Tõstke tõstuk ning paigaldage hooldustoed.  

3. Pange tõsterihm läbi kääripaketi. Siduge alusraam platvormi või käärmehhanismi külge. Liigutage lava 

soovitud kohale. Keerake fikseeritud tõstekäega külg sinna poole, kus koormaid hakatakse ülemisel 

tasemel peale ja maha laadima (vt. joonist allpool). 

4. Käivitage lava ning katsetage kõiki funktsioone. Soovi korral reguleerige langetamiskiirust. Ärge 

ületage suurimat täie koormusega lubatud kiirust (standardina mitte üle 0,1 m/s). 

5. Kontrollige, et turvaraam oleks igal küljel töökorras. Vajadusel korrigeerige. 

6. Juhtimisseadeldis peab olema paigutatud nii, et operaaroril oleks alati selge vaateväli tõstelava ja  

 koorma ulatuses tõstuki töö ajal. 

7.  Kinnitage tõstelava jäävalt põranda / maapinna külge kasutades kiilankruid, vmt. 
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