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De feiten over Stockmaster Tracker

Tracker voert de taken uit die anderen niet kunnen uitvoeren:

Verplaatsbaar over vele soorten vloeren
Eenvoudiger en sneller te manoeuvreren en hoeft niet opgebouwd te worden
Uitgerust met veiligheidsleuningen die aangepast kunnen worden aan het uit te voeren werk
Beschikbaar met een Auto-Safe Gate welke het platform aan de trapzijde afsluit
Voldoet aan de Europese standaard
Voor elke toepassing is de juiste hoogtemaat beschikbaar

is een erg veilige, gebruiksvriendelijke verrijdbare
en productieve platformtrap. Met de hef- en stuurhandle én twee grote
wielen, kan Tracker gemakkelijk over de meeste vloeren rijden, zowel
binnen als buiten. Door de opgeklapte hef- en stuurhandle kan Tracker
comfortabel én snel verplaatst worden met minimale inspanning.
Stockmaster Tracker

Tracker keert automatisch in de veilige uitgangspositie terug als de
hef- en stuurhandle losgelaten wordt en staat dan weer stabiel.

Slechts één enkele stuurhandle zorgt
voor een véél veiligere oplossing.

Tijdens het bedienen van de stuurhandle zorgt de afstand tussen de
gebruiker en de benedenste traptrede ervoor dat gebruiker normale
passen kan maken en de Tracker snel kan verplaatsen met minimale
inspanning. Tracker kan van locatie wisselen in minder dan de helft van
de tijd van concurrerende producten en hoeft niet opgebouwd te worden.
Tracker is eenvoudiger en sneller te verplaatsen en bespaart u veel
werktijd.

Stockmaster
Stockmaster

Tracker is uitgerust met variabele veiligheidsleuningen langs het

Deze kunnen in drie verschillende varianten gemonteerd
worden en zorgen zo voor een betere ergonomische werkwijze,
eenvoudige toegang tijdens orderpicking, onderhoudswerk, en andere
toepassingen. Daarnaast voorkomt de
dat de gebruiker
per ongeluk aan de trapzijde omlaag kan vallen.
platform.

TMTM

Altijd een
veilige keuze

Auto-Safe Gate

Stockmaster Tracker is een modulair ontwerp waardoor het eenvoudig is om beschadigde onderdelen
te vervangen. Het is vervaardigd van kwaliteits-materialen om lang mee te gaan. Bij minimaal
onderhoud zal Stockmaster Tracker jarenlang meegaan en
kost minder op de lange termijn.

Stockmaster Tracker - Altijd de veiligste keuze!

Stockmaster Tracker product selectietabel

SM-T03 SM-T04 SM-T05 SM-T06 SM-T07 SM-T08 SM-T09 SM-T10 SM-T11 SM-T12 SM-T13 SM-T14
Tracker Artikelnr
1720
2005
2295 2580
2865
3155
3440
3735
4015
860
Platformhoogte in mm
1145 1435
2.0
3.4
2..3
3.7
2.5
3.9
2.8
4.2
3.1
4.5
3.4
4.8
3.7
5.1
4.0
5.4
4.3
5.7
4.6
- 6.0
1.4 - 2.8 1.7 - 3.1
Working Range Meters
Het is onveilig om grote of zware goederen (+5kg) te hanteren boven een werkhoogte van 2,6 mtr zonder hefinrichting. Zie WinchTruk voor oplossingen
TDeze tabel dient uitsluitend als leidraad voor het vaststellen van werkhoogtes.
De werkhoogte is de hoogte gemeten vanaf de vloer als de gebruiker op het platform staat.
De werkomgeving moet ook bekend zijn alvorens een keuze te maken.

Stockmaster patenten zijn vastgesteld en aangevraagd in Australië, Nieuw-Zeeland, Europa en Noord America

