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Käärtõstelava Edmolift  TST 2000 

 

 

Mudel   TST 2000 

Tõstevõime  2000 kg 

Tõsteulatus             4500 mm 

Suletud kõrgus 700 mm 

Platvormi pikkus 2200 mm 

Platvormi laius 1200 mm 

Tõsteaeg  80 s  

Võimsus  3,0 kW 

Toide   400 V / 20 A  

Kaal (pakendatult) 1120 kg 
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LISAD. 
 

1) Alusraam. 

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

 

 

2) Reljeefne katteplaat. 

Vähendab platvormil kauba libisemise võimalust. Soovituslik välitingimustes asuvatele tõstelavadele. 
 

 
 

3) Nivoolüliti. 

Peatab tõstelava määratud kõrgusel, reguleeritav. 
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4) Manuaalne laadimisramp. 

Muudab kauba autodele peale- ja mahalaadimise lihtsamaks ning turvalisemaks. 
 

 

5) Hüdrauliline laadimisramp. 

Muudab kauba autodele peale- ja mahalaadimise lihtsamaks ning turvalisemaks. 
 

 
 

6) Mehaanilised toed. 

Kasutatakse juhul, kui on vaja tõstelava peatumist kõrgemal kui n.n. 0-tasandil. Näiteks 

paigaldatakse platvormile, mida saab langetada allapoole maa- või põrandapinda. Tugedega saab 

platvormi fikseerida, muutes sellega platvormi osaks maa- või põrandapinnast ja võimaldades 

kanda suuremaid raskusi kui on platvormi tõstevõime ning võimaldades ka masinatega ülesõitmist.  
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7) Kaitsepiire. 

1100 mm kõrge piire koos 150 mm kõrguse varbakaitsega on soovitav, kui tõstelava kasutatakse 

liftina korruste vahel.  
 

 
 

8) Väravaga kaitsepiire. 

Kasutatakse üldjuhul koos korruse piiretega.  

Väravale võimalik lisada mehaaniline ja elektriline lukustus.  
 

 
 

9)   Jalaga juhitav juhtpult. 

  Hea lahendus, kui on vaja, et käed oleks vabad. 
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10)   Eraldi asetesev hüdraulika agregaat metallist kattega. 

  Eraldi asetsev hüdraulika agregaat muudab hoolduse lihtsamaks. 

  Kate pakub lisakaitset, kui on oht, et hüdraulika agregaadile võib ülevalt peale kukkuda esemeid. 

 

 
 

11)   Transpordi tõsteaasad. 

  Tõstmise ja paigaldmsie lihtsustamsieks.  

  Mõne mudeli puhul võib olla vajalik platvormi suurendmaine. 

 

 
 

12)   Ümmargune pöördalus. 
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13)   Kandiline pöördalus. 

  Paigaldatakse platvormi peale ja sisaldab sensoreid tõstmise ja langetamsie väljalülitamiseks,  

  et vältida lava vahele jäämist. 
 

 

 

14)   Rullteega platvorm. 

 
 

15)  Alusraam rööbasteel liikumiseks. 

 Saadaval ka koos sõiduajamiga. 
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16)   Tugevdatud platvorm. 

  Sisaldab mehaanilisi tugesid. 

 
 

17)  Ümberkukkumise kaitse. 

 Kaitseb tõstelava ümberminemise eest.  

 Soovitatav, kui platvormi mõõtusid on võrreldes standardsega suurendatud üle 10%. 
 

 

18)  Kaitsevõrk. 

 Traatvõrk kaitseb mustuse ja prahi sattumise eest avatud keskkonnas asuva käärlava mehhanismide 

 vahele. Kaitsevõrgu puhul on vajalik platvormi suurendamine 150 mm p x l. 
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19)  Kaitse lõõtskardin. 

 Kaitseb avatud väliskeskkonnas asuva käärlava mehhanisme ilmastiku mõjude eest.  

 Kaitsekardina puhul on vajalik platvormi suurendamine 150 mm p x l. 
 

 
 

20)  Kaitserüüs. 

 Kaitseb avatud väliskeskkonnas asuva käärlava mehhanisme ilmastiku mõjude eest.  

 Kaitserüüsi puhul on vajalik platvormi suurendamine 150 mm p x l. 
 

 

21)  Hooldusluuk. 

 Võimaldab ligipääsu hüdraulika agregaadile, kui tõstelava on täielikult suletud. 
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22)   Intensiivse kasutamise pakett (Heavy duty). 

 Täiendavad lisad intensiivselt kasutaravatele tõstelavadele.  

 

 
 

23)   Mahaveeremise tõkis. 

  Tõkise puhul on vajalik platvormi pikendamine 150 mm. 
 

 
 

24)   Alumiinium rihvliga kaetud platvorm. 

  Libisemisvastane ja roostekindel. 
 

 

 

25)   Fotosilm. 

  Automaatseks lava kõrguse hoidmiseks. 
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Tõstelava paigaldamine põrandale, maapinnale või süvendisse. 
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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 eelpool). 

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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