
Nosnost až 200 kg
Rychlost zdvihu 25 m/min
1 kW/230 V/50 Hz      

Vhodné a užitečné zvedací zařízení pro 
libovolné použití. 

Základní jednotka se skládá z:

●  elektrického vrátku 230 V/50 Hz s 
43 m dlouhým lanem (o Ø 6 mm), dále 
pak z koncového vypínače s 21 m 
dlouhým kabelem a ovládání (24 V) s 
nouzovým vypínačem a 5 m dlouhým 
kabelem (GEDA LIFT 250 COMFORT 
a FIXLIFT má koncový vypínač a 
ovládání připojovací, GEDA LIFT 200 
STANDARD pevně zabudované)

●  standardního pojezdu s pojistkou proti 
přetržení lana

●  kladky
●  základového žebříkového dílu 2 m

Nosnost až 250 kg
Rychlost zdvihu 30 m/min
1,3 kW/230 V/50 Hz 

Nosnost až 250 kg
Rychlost zdvihu 19/38 m/min
0,6/1,2 kW/230 V/50 Hz

LIFT 200 STANDARD

LIFT 250 COMFORT

FIXLIFT 250

LIFT 200 STANDARD

LIFT 250 COMFORT

FIXLIFT 250

solidní & cenově příznivý

spolehlivý & silný

rychlý & praktický
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Váš prodejce:

GEDA-Dechentreiter
GmbH & Co. KG

Mertinger Straße 60
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

Nyní do
250 kg!
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Koncept výtahů pro ekonomický 
transport  materiálů.

❶ Držák střešních tašek, specielně 
pro pokrývače, s vyklápěcí ochrannou 
mřížkou a vozíkem s paletami
➋ Možno pokrývat také pod žebříkem, 
díky použití variabilně nastavitelného 
střešního kozlíku od 37 do 60 cm.
➌ Víceúčelová plošina s odklopenou 
bočnicí. Slouží k přepravě různého 
stavebního materiálu (s korečkovým 
závěsem) 
➍ Víceúčelová plošina se sklopenou 
bočnicí – víceúčelový přepravní 
prostředek!
➎ Víceúčelová plošina s odklopenou 
bočnicí a čelním krytem.
➏ Víceúčelová plošina s odklopenou 
bočnicí – také i pro přepravu nesklad-
-ného, objemného nákladu.
➐ K dispozici jsou dvě varianty ramen 
se zalomením; s dlouhým a krátkým ra-
menem (oboustranně použitelné), nebo 
se stejně dlouhými rameny. 
➑ Variabilní plošina se sklápěcí bočnicí 
umožňuje snadno přepravovat také 
neskladný náklad. Sklon plošiny je 
nastavitelný. 
❾ Sklápěcí korba ke standardnímu 
podvozku, kterou lze využívat také uvnitř 
budov, je vyprazdňována automaticky. 
Nastavitelná podpěra je součástí 
dodávky.
❿ Kladku lze prostřednictvím podvozku 
snadno přepravovat a díky tomu je 
možné také jednoduše pohybovat s 
jednotlivými částmi rozebraného výtahu 
GEDA a tím úsporně využívat prostor.
⓫ Praktický rozdělovač střešních tašek 
usnadňuje práci na střeše.
⓬ Se sklopným pojezdem je možné 
korbu sklápět až do 130˚ (praktické při 
velmi strmých sklonech žebříku a při 
nedostatku místa).
⓭ Při použití sklopného pojezdu s 
plochou korbou lze ve výškách snadno 
vykládat i velké desky.
⓮ Zpevněný žebřík s nosností do 
250 kg. 
⓯ Žebřík s nosností do 200 kg.

Tisíckrát vyzkoušený výtah GEDA LIFT je ideálním 
transportním a zvedacím zařízením na každé stavbě.
Skvělé přednosti a zaručená solidnost značky GEDA tento 
výtah zařadily mezi evropskou špičku.
Dokonalá kvalita materiálů, zpracování a výkon výtahu 
vám ušetří zbytečné doby údržby a prostojů. 
GEDA LIFT, to je šikmý výtah pro všechno, co má být 
transportováno nahoru nebo dolů!

Větší hospodárnost na stavbě znamená v první 
řadě personální a časové úspory. Na stavbě hrají 
rozhodující roli také konkrétní podmínky.
S výtahem GEDA LIFT máte všechny výhody 
na vaší straně:

▸  snadný transport, dokonce v 
osobním automobilu nebo na 
přívěsu 

▸  montáž bez použití jakéhokoliv nářadí

▸  obsluhu může bez problémů provádět 
i nevyškolený pracovník

▸  postačuje přípojka 230 V

▸  GEDA LIFT můžete přizpůsobit 
všem druhům staveb a 
transportním podmínkám

To správné příslušenství pro každý 
druh využití 
Díky speciálnímu příslušenství je možné na střechy a staveniště 
přepravovat téměř jakýkoliv materiál. Vysokou funkčnost 
umožňují různé nosiče materiálů a plošiny. A� jde o zedníky, 
pokrývače, obkladače, podlaháře .... – výtahy GEDA Lift nabízejí 
ideální přídavná zařízení pro každého řemeslníka.
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