
Vår nya mastdrivna 
hiss, MDL-Industriell, 
kommer att hjälpa 
dig att driva fram 
materialflödet och 
förbättra effektiviteten 
i avancerade logistik-
center och varulager. 
Den är skapad med 
standardiserade topp- 
kvalitetskomponenter 
för att kombinera till-
förlitlighet och säker-
het med ekonomi och 
den lyfter upp till  
1 000 kg hela 3 500 mm. 
Dess robusta konstruk-
tion garanterar dig 
decennier av problem-
fri inomhusdrift

Mastdriven industriell hiss: MDLIS 010350-1S

Säker, pålitlig och 
kostnadseffektiv
Lätt att transportera, installera och använda
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Mastdriven industriell hiss: MDLIS 010350-1S

Säkerhet
 MDL är CE-märkt och fullt överensstämmande med EN 1570-1 eller Maskindirektiv 2006/42/EG, 

bilaga IIA beroende på tillämpning, med alla certifikat som på begäran finns tillgängliga. Den 
erbjuder säkerhet efter position för säker service och underhåll, plus en mängd funktioner för 
operatörsskydd såsom säkerhetshölje, dörrvaktslåsning och nödlägesknappar. MDL har även 
överbelastningsskydd och en cylindersäkerhetsventil för säker positionering.

Lågkostnadstransport
 MDL sparar tid och pengar redan innan den driftsätts. Ingen kran krävs för transport och endast 

lågpris standardfordon behövs. Leveranstiderna är tillförlitliga, vilket garanterar minsta möjliga 
störningar i din verksamhet. Vid ankomsten gör moduldelar det enkelt att få in MDL-enheten i era 
lokaler även genom små ingångar.

Snabb och enkel installation
 MDL kräver ingen grop och installeras på bara en dag av två personer. Standarddelar monteras 

perfekt första gången. Ingen svetsning behövs – fixering sker med bultar och skruvar – vilket gör 
installationen särskilt enkel i farliga eller begränsade miljöer. Omfattande serviceavtal 

Omfattande serviceavtal
 MDL är konstruerad för lätt service och underhåll med standarddelar tillgängliga ex-lager. Vårt 

serviceavtal gör servicen ännu smartare med årliga inspektioner och granskningar av våra  
auktoriserade experter. För ett bibehållet lugn, så omfattar programmet fullständiga risk- och  
säkerhetsanalyser, där alla delar är testade och servade.

Lyfter 1000 kg 3500 mm

Enkel att implementera för 
arkitekter och ingenjörer

Svetsfri installation på 
bara en dag

För inomhusbruk med eller 
utan schakt

Fullt överensstämmande 
med tillämpliga  
bestämmelser

Automatisk nivåutjämning 
för att skapa och behålla 
exakt positionering

Integrerad övre avsatsgrind 
för ökad säkerhet (PLd)

Typ MDLIS 010350-1S

Lyftkapacitet 1 000 kg

Lyftförflyttning 3 500 mm

Lastningsyta 1 650 x 1 200 mm

Stängd höjd 90 mm

Lyfthastighet 150 mm/s

Lyfttid 23 sek

Motor 4,6 kW 4,5 cc 17L

Vikt 1 000/2 180 kg

Total höjd 5 230 mm

Total bredd 2 130 mm

Totalt djup 2 390 mm

Hälsa och säkerhet är  
kärnan i vår verksamhet.  
Det har det alltid varit och 
kommer alltid att vara.  
Allt annat flödar utifrån 
detta – våra produkters 
hållbarhet för att ge dig år 
av säker, problemfri drift; 
flexibiliteten i våra  
lösningar och tjänster som 
låter dig fokusera på din 
kärnverksamhet; 
innovationsandan som  
ständigt driver oss framåt. 
Hela vårt sortiment är 
utformat för att hålla din 
verksamhet smidigt rullande 
och din personal aktiva  
och säkra
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