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Din forhandler:

GEDA-Dechentreiter
GmbH & Co. KG

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

Innovasjonskraft
Know-how
Det siste innen  
produksjonsteknologi

Internasjonal kompetanse



Mangfoldig utstyr for løfting av last ...

... gjør det mulig å transportere byggmate-
rialer som grus, gipsplater, maling, takstein 
osv. på en enkel måte. På grunn av det  
store utvalget av forskjellig utstyr til løfting 
av last er det ikke noe problem å få trans-
portert stillaselementer og stillasdeler samt 
all slags byggeverktøy.
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Sørger for en enkel materialtransport,  
selv under de vanskeligste forholdene

En ideell partner for transportering i høyden på byggeplassen
De lette svingarmheisene kan festes hvor som helst på byggeplassen. Enten om du  
vil feste dem på stillaset, i vinduet, mellom to etasjer eller på taket – disse heisene  
kan du raskt og enkel ta i bruk, også under vanskelige forhold. 
Det oppnås en maksimal arbeidshøyde på 50 meter. Mangfoldet av gjennomtenkte  
festeanordninger og det praktiske utstyret for løfting av last sørger for at disse pålitelige  
heisene kan brukes på en slik universal måte. Siden de  
elektriske vinsjene kan løsnes fra svingarmene, er det  
mulig for en person å montere heisen alene.

Star 200 Standard
Star 250 Comfort

Tekniske data
GEDA Star 200 Standard

Bæreevne 200 kg
Transporthøyde    25/50 m
Wirelengde 26/51 m
Strømtilkobling 230 V/1 kW/1x16 A
Løftehastighet  22 m/min.
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GEDA Star 250 Comfort

Bæreevne 250 kg
Transporthøyde    25/50 m
Wirelengde 26/51 m
Strømtilkobling  230 V/1 kW/1x16 A
Løftehastighet 28 m/min.
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 Monteringsmuligheter

A Komfortabelt stillasfeste
B  Frittstående trebent stativ med 

ballastbeholder for flate tak og 
åpne etasjer   

  Etasjestøtte for smale vinduer, 
trappeoppganger osv.


