
Elektrisk 
trappesække vogn
Lithiumbatteri
Betterway BW170-E

• Klarer op til 1800 trin pr. opladning. 

• Oplader på kun 2,5 time.

• Tager op til 170 kg.

KONTOR OG LAGER
INVENTAR – TLF. 44 600 440



Betterway BW170-E
BESKRIVELSE 
Betterway trappeklatreren opfylder behovene hos dem, der skal flytte 
gods og varer op ad trapper på en praktisk og hurtig måde. 
Betterway trappesækkevognen har et ergonomisk design som skåner brugerne 
for tunge og slidsomme løft. BW170-E er let at folde sammen og kan indstilles efter 
brugeren. Den er et perfekt valg til transport og løft i alle sektorer hvor gods skal 
flyttes op- og nedad trapper. Meget anvendt inden for industri, detailhandel og 
forretning samt i skoler, hospitaler, kommercielle køkkener, kontor m.fl.

TEKNISK DATA 

Model: BW170-E 
Vægt: 22.5kg 
Batteri vægt : 3kg 
Kapacitet: 170kg 
Batteri kapacitet: Ca. 1200-1800 trin 
Klatrehastighed: 24 trin/min (langsom) 

39 trin/min (hurtig) 
Størrelse HxBXD:         1590mmx545mmx540 mm    
Størrelse foldet:          1180mmx545mmx308mm 
Batteri type:   48 Volt Lithium Batteri  
Netspænding:    110V-240V

Opladningstid: 2.5 timer
Støjpåvirkning: < 70dB
Beskyttelsesniveau:  IP54 

Aktionsknap 
Let at bruge og en 
garanti for sikkerheden 
under kørsel

ANVENDELSE

Leveres med kraftige luftgummihjul

Bærende konstruktion 
Opbygget i aluminium, 
Let egenvægt, og stor 
slidstyrke, og meget 
holdbar.

Batteri 
Hurtig tilslutning, let at 
tage af og sætte på. 
Viser batteriets opladn-
ing og drift spænding

Foldbart lastplade 
Standard lastplade til 
generelt brug 
medfølger, som 
tilbehør til bydes også 
en stor lastplade

PRODUKT DETALJER
Håndtag 
Justerbart håndtag, 
kan stilles i den vinkel 
som passer brugeren.

Gør at maskinen er let 
at operere manøvrere. 
Tilpasses let til emner i 
forskellig størrelser.

Op/Ned knap                  
Let betjeningsknap 
med funktionskift for op 
og ned kørsel. 

Hastighedsknap        
Let regulering for 
kørselshastighed.
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