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At transportere tungt gods op og 
ned ad trapper, er et af de mest 
udfordrende transportproblemer. 
I de fleste tilfælde kræver det at to 
meget fysisk stærke personer tager 
sig af opgaven. Deres ryg og led 
bliver ekstremt overbelastede, og 
risikoen for skader er meget høj.

CargoMasteren transporterer med 
lethed, og uden nævneværdig fysisk 
anstrengelse, al tung gods op og 
ned ad trapper. Hertil behøves kun 
én person til at betjene maskinen.
 

CargoMasterens A-serie er specielt 
udviklet til transport af ekstremt 
tungt og bredt gods. I sådanne 
situationer er sikkerhed og stabilitet 
af højeste prioritet. 

A310 er vores specialdesignede trap-
pemaskine til meget tungt gods. Den 
løfter elementer med en vægt op til 
310 kg, og er dermed ideel til trans-
port af varmekedler og brændeovne. 
A142’eren er ideel til sikker transport 
af elektriske varer og vaskemaskiner.

Minimér risikoen for løfterelaterede 
arbejdsskader, og lad CargoMasteren 
overtage det hårde arbejde.



Sikker transport af tungt gods 
på trapper —  
CargoMaster aflaster din ryg og 
din tegnebog

CargoMaster transporterer læs op 
til 310 kg, op og ned ad trapper!



Det er altid en kritisk og kompliceret 
opgave at transportere tungt gods. 
Hvad enten det er en varmekeddel 
eller en vaskemaskine – CargoMasteren 
transporterer sikkert tungt gods, uden 
at beskadige trappen. Selv smalle trap-
peopgange volder ikke CargoMasteren 
problemer. Det sikre stigningssystem 
overvinder selv vindeltrapper.  
  
På grund af den trinløse hastigheds-
indstilling, tilpasser Cargomaster sig
til alle slags transportforhold. Sikker-
hedsbremser sikrer at trappemaskinen 
automatisk stopper op på kanten af 
trappen. 

CargoMasteren tager sig af godset — 
du tager dig af opgaven

Det pålidelige stigningssystem, overvinder 
trin for trin.



Den stærke elektriske motor, drives
af et batteri, som let kan tages af til 
opladning. Med et opladerkabel til
bilen, kan batteriet også oplades 
under kørsel. Et ekstra batteri som
tilbehør, gør det muligt at holde 
CargoMasteren kørende hele tiden.

På grund af frihøjden fra grund til 
bund, er det muligt for CargoMasteren 
at færdes selv på byggepladser. Selv 
om undergrunden er ujævn og små 
sten eller søm ligger spredt, kan man 
med sikkerhed færdes der med Cargo-
Masteren. Takket være de solide gummi-
dæk, punkterer Cargomasteren  ikke – 
også selvom den ofte bruges på ujævne 
forhold.

Tidligere var det nødvendigt med 2 
mænd til at løfte tungt gods ad trap-
per, hvor man nu, med CargoMaster, 
kun med 1 mand kan klare den 
samme opgave uden anstrengelse
og besvær.
Trappemaskinen til professionelle 
sikrer dine medarbejdere et bedre 
arbejdsmiljø, og da CargoMasteren 
nu klarer de tunge løft med assi-
stance af kun én person, er investe-
ringen hurtigt indtjent igen.

På håndtaget kan du løbende 
justere på hastigheden.

Takket være frihøjden, tillader 
CargoMasteren hyppig kørsel 
selv på meget ujævne over-
flader.



Hvis du har virkelig store og tunge 
elementer der skal transporteres 
ad trapper, kan vi tilbyde dig vores
stærkeste model. A310’eren trans-
porterer gods helt op til 310 kg, og
er det helt rigtige redskab til trans-
port af varmekedler, brændeovne og 
skabe. En special tilpasset ramme, 
sikrer at selv med gods der vejer tæt 
på max belastning, er CargoMasteren 
stadig behagelig og stabil at betjene. 

Den indstillelige bæreplade gør det 
muligt at tilpasse centeret af tyng-
dekraften af godset, således læsset 
bliver transporteret så sikkert som 
muligt. Låsebolte holder bærepladen 
forsvarlig fast.

A310 klarer de store, tunge og krævende 
transportopgaver 



Ved transport af tungt gods, er 
sikkerheden af højeste prioritet. 
Til specielt svære situationer er 
A310 som standard udstyret med
en enkelttrinsfunktion. Den trinløse 
hastighedsindstilling, gør det muligt 
for CargoMasteren at tilpasse sig
forskellige situationer og brugere.
   
Afhængig af hvor tungt gods man 
skal køre med kan A310’en udstyres 
med ”letløbs-hjul” eller — til læs over 
250 kg — med ”sværlast-hjul”. Be-
gge hjultyper er særdeles holdbare.

Ved hjælp af de højdejustérbare 
håndtag, tilpasser A310’en sig nemt 
den enkelte brugers højde og trans-
portsituationen. På jævn overflade, 
kan man nemt benytte A310 som 
almindelig sækkevogn.

Med den højdeindstillelige 
skovl, er det muligt at tilpasse 
tyngdepunktet.



Din vaskemaskine skal op på femte 
sal? Der er ingen elevator? Ingen 
problem med den fleksible A142.  

Specielt udviklet til transport af 
hårdehvidevarer, løfter A142 alt der 
vejer op til 140 kg let og sikkert op 
og ned ad selv smalle trapper.

Også køleskabe, tørretumblere eller 
endda tunge sække med cement, 
transporteres med lethed med A142, 
og det med god samvittighed om at 
der ingen farer er for at skade dine 
medarbejdere eller godset der skal 
transporteres.

Transport af hårde hvidevarer op og ned ad 
trapper — ikke noget problem for A142



Udover at transportere godset, 
er A142 også en stor hjælp 
ved af- og pålæsning.

De højdejustérbare håndtag, gør at alle 
uanset størrelse kan bruge maskinen. 
Derved transporteres godset nemt og 
bekvemt af den enkelte bruger.

CargoMasteren er dit valg – ikke kun 
til transport af tungt gods, men også til 
af- og pålæsning af godset. Uanset om 
du er ude eller inde, kan CargoMasteren
tilpasse sig, stort set alle typer af trap-
per.

Enkelttrinsfunktionen, som er integreret 
i standardmodellen, kan tilsluttes for 
gøre kørslen lettere for specielt uøvede 
brugere.



Batteri 
Ekstra batteri ved 
Længerevarende brug.

Aflægsbøjle 
Til transport af højt/langt gods.

Autooplader 
Fås til 12V og 24V .

Hjælpetrappe stål
Belastning op til 350kg
3 trin: Trinhøjde 164mm 
4 trin: Trinhøjde 167mm 
5 trin: Trinhøjde 180mm 

Tilbehør til A142 og A310 

Standard udstyr og tilbehør —  
til alle former for transportsituationer

Ved levering følger foruden 
trappemaskinen (A142 eller 
A310), et batteri, en oplader 
og et forsurringsrem.

Udførsel til rund beholder
150 til 180 mm.

Bagplade 
skade på godset.



Platform
Til horisontal Transport Af 
gods.

Specielle bæreplader 
Plader på 25 cm og 40 cm er 
på lager, specielle. Størrelse 
fås pr. efterspørgsel.

Speciel bæreplade
A310’s bæreplade er Justérbar 
i højden Tilpassede plader er 
Tilgængelige.

Tilbehør til A142 Tilbehør til A310

Vigtige data
Type	         A142	 	 					A310

Løfte kapacitet i kg       140       310

Stigningshastighed (trin/min)      8-25       4-10

Kapacitet ved én opladning (etager afhængig af belastning)  30-50       15-30

Vægt inkl. batteri i kg       32       46

Højde i mm        1120       1130

Bredde i mm        580       590

Dybde i mm        470       520

Vertikal lift (manuel)
Til at hæve eller sænke gods 
op til 310 kg.




