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DE

ALU-LIFT

type S

De Alu-lift is een elektrische rolsteiger met geïntegreerde
mobiele hoogwerker. Speciaal ontwikkeld om mensen een
werkplek te bieden waar ze veilig en ergonomisch kunnen
werken vanaf een platform.

Belangrijke kenmerken

specificaties

door 1 persoon te bedienen

Max. werkhoogte 10 m

WErkt met afstandsbediening

1 uur non stop batterijduur

Volledig elektronisch

binnen- en buiten gebruik

Compact/licht gebouwd

ALU-LIFT TYPE S

Afmetingen platform:
660 x 1720 mm
Buiten afmetingen:
950 x 1960 mm
Wielen:
8 wielen met ø rem 125
Werkhoogte:
1 - 10 m

Max. gewicht 250 kg

Max. draagvermogen:
250 kg
Batterij:
2 x 12 V DC (ong. 1000 Oplaad
cyclussen), de lift kan 24/7 op
230 volt kan draaien.
Gebruiksduur batterij:
1 uur non-stop bij 8 meter
steigerhoogte en 250 kg belading!

scan mij voor
laatste prijsinfo

Max. Hoogte

Artikelnummer

Gewicht

1 meter

100 S

128 kg

2 meter

200 S

154 kg

3 meter

300 S

180 kg

4 meter

400 S

222 kg

5 meter

500 S

248 kg

6 meter

600 S

274 kg

7 meter

700 S

300 kg

8 meter

800 S

325 kg

Up-lift | Lockhard 2 DYREKTYWA 2006/42/WE - Patent:PCT/DK2010/050115 - PA 2014 70054

DE

ALU-LIFT

type M

De Alu-lift is een elektrische rolsteiger met geïntegreerde
mobiele hoogwerker. Speciaal ontwikkeld om mensen een
werkplek te bieden waar ze veilig en ergonomisch kunnen
werken vanaf een platform.

Belangrijke kenmerken

specificaties

door 1 persoon te bedienen

Max. werkhoogte 14 m

WErkt met afstandsbediening

1 uur non stop batterijduur

Volledig elektronisch

binnen- en buiten gebruik

Compact/licht gebouwd

ALU-LIFT TYPE M

Afmetingen platform:
660 x 2400 mm
Buiten afmetingen:
950 x 2640 mm
Wielen:
4 wielen met ø rem 125
4 wielen verstelbaar ø 200
Werkhoogte:
1 - 14 m

Max. gewicht 250 kg

Max. Hoogte

Artikelnummer

Gewicht

1 meter

100 M

160 kg

2 meter

200 M

187 kg

3 meter

300 M

213 kg

Batterij:
2 x 12 V DC ( 1000 Oplaad cyclussen),
de lift kan 24/7 op 230 volt kan draaien.

4 meter

400 M

257 kg

5 meter

500 M

283 kg

6 meter

600 M

310 kg

7 meter

700 M

337 kg

Gebruiksduur batterij:
1 uur non-stop bij 8 meter steigerhoogte
en 250 kg belading!

8 meter

800 M

363 kg

9 meter

900 M

390 kg

10 meter

1000 M

416 kg

11 meter

1100 M

443 kg

12 meter

1200 M

470 kg

Max. draagvermogen:
250 kg

scan mij voor
laatste prijsinfo
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DE

ALU-LIFT

type XL

De Alu-lift is een elektrische rolsteiger met geïntegreerde
mobiele hoogwerker. Speciaal ontwikkeld om mensen een
werkplek te bieden waar ze veilig en ergonomisch kunnen
werken vanaf een platform.

Belangrijke kenmerken

specificaties

door 1 persoon te bedienen

Max. werkhoogte 14 m

WErkt met afstandsbediening

1 uur non stop batterijduur

Volledig elektronisch

binnen- en buiten gebruik

Compact/licht gebouwd

ALU-LIFT TYPE XL

Afmetingen platform:
1100 x 2400 mm
Buiten afmetingen:
1390 x 2640 mm
Wielen:
4 wielen met ø rem 125
4 wielen verstelbaar ø 200
Werkhoogte:
1 - 14 m

Max. gewicht 250 kg

Max. Hoogte

Artikelnummer

Gewicht

1 meter

100 XL

181 kg

2 meter

200 XL

211 kg

3 meter

300 XL

240 kg

Batterij:
2 x 12 V DC ( 1000 Oplaad cyclussen),
de lift kan 24/7 op 230 volt kan draaien.

4 meter

400 XL

287 kg

5 meter

500 XL

316 kg

6 meter

600 XL

346 kg

7 meter

700 XL

376 kg

Gebruiksduur batterij:
1 uur non-stop bij 8 meter steigerhoogte
en 250 kg belading!

8 meter

800 XL

405 kg

9 meter

900 XL

435 kg

10 meter

1000 XL

464 kg

11 meter

1100 XL

495 kg

12 meter

1200 XL

524 kg

Max. draagvermogen:
250 kg

scan mij voor
laatste prijsinfo

DE

Accesoires
alu-lift & Up-lift

uitbreidstuk

aanhanger

stabilisatoren

- zijrekken,
- hekwerk,
- valbeveiliging.

- tbv transport van de Alu-lift,
- geïntegreerde oprijplaten,
- snel, efficiënt uw Alu-lift verplaatsen,
- overzichtelijk en veilig werken,
- snel en efficiënt!

- 1 set stabilisatoren 300 cm 4 stuks.

remote control

Licht gewicht

wilt u uw bediening stekkerbaar hebben, of nog

zowel voor alu-lift & up-lift

luxer, met een afstandsbediening?

12 uur non stop batterijduur

Niets is onmogelijk bij ons!

Eenvoudige bediening

up-LIFT & Alu-lift

Duurzaamheid

Duurzaamheid, de Alu-lift en de up-lift
werken op accu en 230 volt, dit is
duurzaam werken, belast het milieu
bijna niet.
Mede door steeds meer zonnepanelen te
gebruiken, privé en zakelijk, en
die worden nu dus met de
Groene Alu-lift geplaatst!

scan mij voor
laatste prijsinfo

www.lockhard.nl/lh/certificaten
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DE

up-LIFT
type 120 kg

Gewicht Up-lift 5 120 kg
(Ledig gewicht 85 kg)

Belangrijke kenmerken

specificaties

Batterij:
2 x 12 V DC ( 1000 Oplaad cyclussen)

Buiten afmetingen:
680 x 1100 x 1900 mm

Gebruiksduur batterij:
bij volle belading van 120 kg en max.
werkhoogte van 5 meter, 1 uur
continu. Tevens op 230 volt 24/7 te
gebruiken mochten de batterijen
leeg zijn!

Max. draagvermogen:
120 kg

door 1 persoon te bedienen

Max. werkhoogte 5 m

WErkt met afstandsbediening

1 uur non stop batterijduur

Volledig elektronisch

binnen- en buiten gebruik

Compact/licht gebouwd

up-LIFT TYPE 120 kg

Afmetingen platform:
500 x 700 mm

Werkhoogte:
1-5m

Max. gewicht 120 kg

up-LIFT TYPE 120 kg

Certificering

Het is belangrijk dat uw hoogwerker
voldoet aan alle wettelijke
eisen en beschikt over de certificaten die
de veiligheid van het materiaal aantonen.
De Alu-lift en Up-lift voldoen aan alle
wettelijke eisen. De certificaten zijn te
downloaden via de qr-link in het midden
van deze pagina, of kijk op:

scan mij voor
laatste prijsinfo

www.lockhard.nl/lh/certificaten
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DE

up-LIFT
type 200 kg

Gewicht Up-lift 5 200 kg
(Ledig gewicht 150 kg)

Belangrijke kenmerken

specificaties

Batterij:
2 x 12 V DC ( 1000 Oplaad cyclussen)

Buiten afmetingen:
680 x 1100 x 1900 mm

Gebruiksduur batterij:
bij volle belading van 200 kg en max.
werkhoogte van 5 meter, 1 uur
continu. Tevens op 230 volt 24/7 te
gebruiken mochten de batterijen
leeg zijn!

Max. draagvermogen:
200 kg

door 1 persoon te bedienen

Max. werkhoogte 5 m

WErkt met afstandsbediening

1 uur non stop batterijduur

Volledig elektronisch

binnen- en buiten gebruik

Compact/licht gebouwd

up-LIFT TYPE 200 kg

Afmetingen platform:
500 x 700 mm

Werkhoogte:
1-5m

Max. gewicht 200 kg

up-LIFT TYPE 120 kg

Certificering

Het is belangrijk dat uw hoogwerker
voldoet aan alle wettelijke
eisen en beschikt over de certificaten die
de veiligheid van het materiaal aantonen.
De Alu-lift en Up-lift voldoen aan alle
wettelijke eisen. De certificaten zijn te
downloaden via de qr-link in het midden
van deze pagina, of kijk op:

scan mij voor
laatste prijsinfo

www.lockhard.nl/lh/certificaten

NIEUW:
Lease Koop
Wij werken samen met de juiste banken en
maatschappijen die de Alu-lift en Up-lift van
Lockhard accepteren in hun lease-portefeuille.
Onze partners in financiering zijn in staat om te
calculeren met een scherpe rente en hanteren
de voorwaarden die verbonden zijn aan de
richtlijnen van de Autoriteit Financiële Markten.
U kunt al een Alu-lift leasen vanaf € 85,00 excl.
BTW per maand!
Waarom zou u kopen als lease de voordelen
biedt van een laag maandbedrag?
Een juiste aflossing conform de afschrijving van
de machine, voldoende ruimte in liquiditeit,
welke handig kan zijn bij de noodzaak van
overige investeringen en duidelijk inzicht in de
maandelijkse vaste kosten.
Bij uw aanvraag zal er een
kredietwaardigheidscheck worden uitgevoerd.
Na goedkeuring wordt het maandbedrag
bepaald met een maximale looptijd van 60
maanden. Het maandbedrag is altijd exclusief
BTW. U dient bij aanvang van de Financial
Lease wel de BTW voor de materialen aan te
betalen. Voor het contract betaalt u € 150,00
excl. BTW administratiekosten en € 250,00 excl.
BTW afsluitkosten.
Mee financieren
Aanvullend kunnen wij eventueel adviseren
in de lease van een bestelwagen, alsmede de
aanhanger waarmee u meer machines kunt
vervoeren naar de locatie die uw klant wenst.
Hoge restwaarde
Na afloop is de machine eigendom of kunt u
deze voor een symbolisch bedrag overnemen.
De waarde is echter substantieel. De huidige
marktwaardes van een 5 jaar oude Lockhard
Alu-lift ligt momenteel op 50% van de
nieuwprijs.
Lockhard Benelux ontzorgt
Wij helpen u graag op weg en u kunt zich
vervolgens volledig richten op uw klanten met
het daaraan verbonden verdienmodel, zonder
zorgen over de werking van de machines,
aanschafkosten of andere tijdrovende zaken.

verkooppartner?
In de Alu-lift zit enorm veel potentie. Deze nieuwe hoogwerker
rolsteiger is ontworpen en gebouwd met de laatste technische
kennis en veiligheidscriteria en biedt u vele mogelijkheden.
Wij breiden uit en zoeken nieuwe partners. Grijp uw kans en word
verkooppartner van de Alu-lift!
Wilt u, samen met ons, het veilig werken op hoogte promoten en
de Alu-lift actief in de markt zetten? Wilt u meer weten over het
partnerschap of een demonstratie bij ons op locatie?
Aarzel niet en neem contact op met uw Steiger & Ladderspecialist
- Premium Supplier van Lockhard in de Benelux - via:

steigerladderspecialist.nl
LockHard.nl

BEL ONS NU!
06-22 457 774
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