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Beskrivning

Alimak MC 450
MC 450 är en klätterplattform som konstruerats för att erbjuda bästa prestanda och kvalitet för generell användning i lätta
till medeltunga tillämpningar.
Ergonomiskt enkel användning
Alimak klätterplattformar kan lyfta alla typer av last och placera dem med en noggrannhet på en centimeter. Tungt material
och verktyg är sedan alltid inom räckhåll. Dessutom är det enkelt att arbeta på en Alimak klätterplattform, eftersom det inte
ﬁnns några ställningsstolpar som kan komma i vägen. Arbetsmiljön blir ergonomiskt bra, vilket ökar både produktiviteten
och kvaliteten i arbetet – två avgörande kostnadsbesparande faktorer.
Hög säkerhet – hög kvalitet
Alimak tillämpar stränga krav när det gäller säkerhet och kvalitet. Många komponenter tillverkas av galvaniserade,
högkvalitativa material och uppfyller självklart de allra senaste standarderna.
Kring produkterna ﬁnns ett brett utbud av kurser tillgängliga. exempelvis tekniska och kommersiella aspekter såsom
applikationsmöjligheter, logistik, säkerhet, lastning och drift av maskiner och konﬁgurationskontroll.
Kostnadsbesparande drift
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Alimak klätterplattformar transporterar både personer och materiel till önskad arbetshöjd, i alla byggprojekt.
Plattformarna kan anpassas både i längd och bredd. MC 450 kan lastas med 2 500 kg i enkelmastutförande och 4 500 kg i
dubbelmastutförande. Båda typerna har en lyfthöjd på upp till 200 meter. Detta gör det möjligt att lyfta en hel dags
produktion, inklusive nödvändiga verktyg, till rätt arbetsnivå i ett enda lyft. Den logistiska fördelen är huvudkällan till
kostnadsbesparingar.
Egenskaper
Starkt och robust utförande
Enkelt och tillförlitligt styrsystem
Konstruktion baserad på många år av erfarenhet
Enkel- och dubbelmastkonﬁgurationer
Flexibel plattformslängd och bredd
Varmgalvaniserade komponenter
Utbud av många olika tillbehör
Stora stagavstånd
Masten är kompatibel med mediumprogrammet av Alimak transportplattformar och kan även delas med
bygghissen Alimak Scando 450.
Speciﬁkationer
ALIMAK MC 450

Enkel
mast

Plattformslängd

4,2 m –
10,2 m

Plattformsbredd

1,2 m –
2,2 m

Nyttolast

1 500
kg – 2
500 kg

Hastighet

8 m/min

Högsta lyfthöjd med
stag

200 m

Max höjd med toppstag

30 m

Fri toppmast

4,5 m

Stagavstånd

8m–
10 m

Kabelstyrningsavstånd

6m
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Masttyp

450
(Mark II)

Kuggstångsmodul

5

Antal motorer

1×4
kW

Spänningsmatning

400 V /
50-60
Hz

ALIMAK MC 450

Dubbel
mast

Plattformslängd

8,4 m –
30,2 m

Plattformsbredd

1,2 m –
2,2 m

Nyttolast

2 500
kg – 4
500 kg

Hastighet

8 m/min

Högsta lyfthöjd med
stag

200 m

Max höjd på översta
staget

30 m

Fri toppmast

4,5 m

Stagavstånd

8m–
10 m

Kabelstyrningsavstånd

6m

Masttyp

450
(Mark II)

Kuggstångsmodul

5

Antal motorer

1×4
kW

Spänningsmatning

400 V /
50-60
Hz

Produktblad
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Artikelnr: ALMC450
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