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Váš prodejce:

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

inovativní energie
know-how
nejmodernější  
výrobní technologie

Celosvětová kompetence

5 Speciální uchycení umožňuje 
 bezpečnou přepravu dlouhých  
 lešenářských dílů.

6 Pro přepravu po komunikacích je možné  
 objednat přívěs coby výbavu na přání.  
 Nakládání a vykládání se provádí  
 pohodlně pomocí pohonu přepravní  
 plošiny.

4 Pomocí montážního můstku je možné  
 zařízení pohodlně ukotvit ve všech  
 výškách – především při použití přímo  
 na omítce bez použití lešení.
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Přepravní plošina pro osoby a materiál

Váš partner pro těžká břemena a racionální práci.
A už pro rychlou stavbu lešení, tak i pro další práce je zařízení GEDA 500 Z/ZP  
neodmyslitelným pomocníkem. Díky tomu, že zařízení nevyžaduje mnoho prostoru,  
díky jeho vysoké nosnosti a jeho rozmanitým možnostem použití Vám zařízení ušetří  
čas a zajistí optimální logistické řešení na stavbě.

500 Z/ZP

1 I u nižších dopravních  
 výšek se vyplatí jeho  
 použití.

2 Plošina i rampa jsou  
 uzpůsobeny pro těžká  
 břemena.

3 Kvůli zabezpečení  
 ochrany proti pádu  
 jsou na místech  
 nakládky a vykládky  
 namontovány výstupy  
 do patra.

Geniální systém: je možné použít 
u všech výtahů GEDA s ozubeným 
hřebenem o nosnosti od 300 do 
2.000 kg.
V budoucnu pracujte hospodárně 
a flexibilně pouze s jedním 
sloupovým systémem!

UNI-MAST

1,5-metrové 
sloupové díly  
se jednoduše 
spojí a sešroubují 
pomocí neztrati-
telných šroubů a 
zajištěných matek.
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GEDA 500 Z/ZP

Nosnost 
Osob  500 kg 
Materiál  850 kg
Dopravní výška  100 m
Rychlost zdvihu  12/24 m/min.
Přípojka proudu      3,0/6,1 kW/400 V/50 Hz 

Varianty plošin:

1,4 m

1,4 m

1,4 m

1,6 m
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Výstup do patra

Výstup do patra

Výstup do patra
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