
500 Z/ZP

U
tg

av
e 

01
/0

9/
N

O

Din faghandel:

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

5  En spesiell festeanordning gjør det 
mulig å transportere lange stillasdeler 
på en sikker måte.

6  Det finnes også en tilhenger til 
veitransport som kan bestilles separat. 
Lastingen og lossingen utføres enkelt 
ved hjelp av transportplattformens 
motor.

4  Ved hjelp av monteringsplattformen 
kan apparatet enkelt forankres i valgfri 
høyde – spesielt ved anvendelse ved  
en fasade, uten bruk av stillas.
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Transportplattform for personer og materialer

En sterk partner for tunge laster og for en fornuftig arbeidsmåte.
GEDA 500 Z/ZP er uunnværlig både når man skal bygge stillaser raskt, og for de  
påfølgende arbeidene.  På grunn av det lille plassbehovet, den gode bæreevnen og  
de mangfoldige bruksområdene sparer den tid og garanterer en optimal logistikk på 
byggeplassen.

500 Z/ZP

1  Bruken lønner seg også 
ved små transporthøyder.

2  Plattform og rampe  
er konstruert for å tåle 
tung last.

3  Det monteres  
etasjeinnretninger ved 
laste- og lossestedene 
som fungerer som 
fallsikringer.

Et genialt system som kan  
brukes sammen med alle GEDA-
tannstangheiser med en bæreevne 
fra 300 kg til 2000 kg. 

Jobb økonomisk og fleksibelt i 
fremtiden med kun et mastsystem!

UNI-MAST

Mastdelene på  
1,5 meter festes  
i hverandre og  
skrus fast med 
skruer som ikke  
kan mistes og  
låsemuttere.
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GEDA 500 Z/ZP

Bæreevne 
Personer  500 kg 
Materiale  850 kg
Transporthøyde  100 m
Løftehastighet  12/24 m/min.
Strømtilkobling     3,0/6,1 kW/400 V/50 Hz 

Plattformvarianter:
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