
SAL Uni SAL Ergo SAL Fold-L SAL Fold HD Uni HD Fold HD Dolly HD Fold Dolly 

Avantaj
ağır yükler için hafif 

ve çok yönlü 
dik duruş maksimum 

kontrol
yüksek şaseli katlanır 

model
kompak katlanır 

model
ağır yükler için 
maksimum güç 

ağır yükler için güçlü 
ve katlanır şase

uzun mesafeler için 
katlanır destekli

uzun mersafeler için 
katlanır destekli

Kullanım 
Alanları

fotokopi kağıdı, 
çamaşır kapları, 
dolaplar, büyük 

rulolar

varil, su şişeleri, 
içecek kasaları, lastik 

yığını

büyük buzdolapları, 
kapılar, pencereler, 

mutfak tezgahı, fayans

çamaşır makineleri, 
ove zımpara 

makineleri, gaz 
silindirleri

elektrik 
muhafazaları, içecek 

dağıtıcıları, oyun 
makineleri, büyük 
kazanlar, güneş 

enerji sistemleri, ağır 
muşamba ruloları

fotokopi makineleri, 
dökme demir sobalar, 

kazanlar, piller, 
asansör motorları, 

kasalar

elektrik 
muhafazaları, içecek 

dağıtıcıları, oyun 
makineleri, büyük 
kazanlar, güneş 

enerji sistemleri, ağır 
muşamba ruloları

fotokopi makineleri, 
dökme demir 

sobalar, kazanlar, 
piller, asansör 

motorları, kasalar

Taşıma 
Kapasitesi

110 kg / 140 kg / 170 
kg 

110 kg / 140 kg / 170 
kg 

110 kg / 140 kg / 170 
kg 

110 kg / 140 kg / 
170 kg 

330 kg 330 kg 330 kg 330 kg

Şase Ağırlığı 15,5 kg 16 kg 17 kg 16 kg 35 kg 36 kg 42 kg 43,5 kg 

Akü Ağırlığı 4 kg 4 kg 4 kg 4 kg 4 kg 4 kg 4 kg 4 kg
Dönüşlü ve 

Dar 
Merdivenlerde 

 Kullanım

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Katlanır ✓ ✓ ✓ ✓

Merdivenlerde 
 Kullanım

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Düz Zeminde 
Kullanım

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Menzil 300 basamak 300 basamak 300 basamak 300 basamak 120 basamak 120 basamak 120 basamak 120 basamak

Tırmanma Hızı max 48 basamak / dk max 48 basamak / dk max 48 basamak / dk max 48 basamak / dk max 10 basamak / dk max 10 basamak / dk max 10 basamak / dk max 10 basamak / dk 

Profesyonel Merdiven Transfer ve Taşıma Sistemleri


