
     EASY-MOVE MKIV X-LIGHT

• Рамна версія, оснащена одинарними присосками, забезпечує ще більшу легкість (вага 
зменшена більш ніж на 16% порівняно з попередньою версією з подвійними присосками);
• Оснащений присоскою з однією прокладкою, що підходить для плитки з гладкою 
поверхнею;• Гума без плям сірого кольору;
• Гумова основа Ø 115 мм;
• Корпус присоски з литого під тиском алюмінію, що забезпечує міцність і легкість виробу;
• Усі присоски (включаючи центральні) легко пересуваються в будь-яке положення 
вздовж профілів;
• Доступна версія з двома телескопічними перекладинами змінної довжини (мін. 90 см; 
макс. 160 см), що дозволяє легко входити в ящик/піддон і адаптуватися до плит будь-якої 
ширини
• Поперечини можна легко нахиляти під кутом (відносно основних профілів), щоб 
адаптуватися навіть до найскладніших форм плит;
• Кожен ригель оснащений однією присоскою, яку можна переміщати по всій довжині. 
Присоску можна швидко та легко розмістити як між основними профілями, так і зовні 
одного з основних профілів;
• Усі ковзання та рухи надзвичайно плавні, щоб швидко та легко адаптувати конфігурацію 

рами до макета плити. Навіть до найскладнішого;
• Розсувні телескопічні ручки (з системою «швидкої фіксації»), оснащені безпечним 
опорним пристроєм для плити;
• 4 розсувні ручки з протиковзкою та грязезахисною втулкою забезпечують найкращу 
ергономіку та зручність навіть при настінному встановленні;
• Максимальна довжина плити 320 см;
• Мінімальна допустима довжина плити:120 см з поперечинами (10 робочих 
присосок),100 см без поперечин (8 робочих присосок),55 см (один головний профіль - 4 
робочі присоски);• Мінімальна допустима ширина плити: 20 см з використанням одного 
основного профіля (4 робочі присоски);
• Доступна версія з перекладинами (10 присосок) або без (8 присосок). Пара поперечин і 
їхні присоски також доступні для покупки як аксесуар;
• Доступний як аксесуар комплект із 4-ох подвійних ручок для максимальної ергономіки у 
разі використання 4-ма операторами;
• Оснащений інструкцією з використання та обслуговування.

МОДЕЛІ ТА ПАРАМЕТРИ

Артикул Опис

432EM04CC EASY-MOVE MkIV X-LIGHT з 8 присосками 143 кг 117x20x h 22 cmм 17,6 кг

432EM04TC EASY-MOVE MkIV X-LIGHT з 10 присосками 21 кг 1117x20x h 22 cм 24,3 кг

EASY-MOVEMkIV X-LIGHT - ПРИСТРІЙ ЗІ ЗМІННИМ РОЗШИРЕННЯМ ДЛЯ ПЕРЕНОСКИ ПЛИТ ДО 320 см

432EM04TC

432EM04CC


