Houdt u mobiel.

De ELCHANAN
scootkraan

Als Auto-aanpasbedrijf zijn we dagelijks bezig met de mobiliteit
van mensen. De essentie van ons vak is om u maximale mobiliteit te geven. We gaan verder waar anderen stoppen.
De Elchanan lift voor scootmobielen is daar een treffend voorbeeld van.
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Elchanan scootkraan.
Met de Elchanan kunt u elke scootmobiel en/of electrische rolstoel eenvoudig in een voertuig
tillen. Hij heeft weinig ruimte nodig en stelt u in staat om de scootmobiel eenvoudig in de auto
mee te nemen. In– en uitladen wordt een peuleschil. Ook als u slecht ter been bent.
Waarom zou ik Elchanan kopen?

1.

Mobiel. Doordat u in een handomdraai uw scootmobiel of
electrische rolstoel in de auto laadt kunt u gaan en staan waar
en wanneer u maar wilt.

2.

Zeer prijsgunstige oplossing. . Doordat de gebruikelijke keten bedrijven van fabrikant-importeur-inbouwstationconsument door ons is teruggebracht tot 1 bedrijf kunnen we
zeer gunstig voor u werken. We zijn fabrikant, distributeur en
inbouwer in een. Hierdoor vallen een aantal schakels weg en
kan de prijs navenant omlaag. Daar profiteert u van.

3.

Draaiunit die meer dan 180 graden kan draaien. Dit is heel
belangrijk bij met name de grotere scootmobielen om de
scootmobiel in de juiste positie te kunnen draaien buiten de
auto.

4.

Ruime afstand van bumper/trekhaak. De Elchanan beweegt
van de auto af bij zakken van de scootmobiel. Zover zelfs dat
de aanwezigheid van een trekhaak geen probleem vormt. (Zie
fotoreeks hiernaast)

5.

Bedrijfszeker. Door toepassing van hydrauliek voor zowel
tillen als besturen, is een zeer robuuste kraan ontworpen.. Dit
type hefcilinders kunnen jaren volcontinu presteren. De bediening gaat door middel van hydraulische ventielen die geschikt
zijn voor industrieel continue gebruik.

6.

Hijsband met oprolautomaat. Door een oprolautomaat toe te
passen kan de scootmobiel simpel met een hand vastgehaakt
worden door de band uit te trekken. Bij heffen automatisch oprollen en vergrendelen.

7.

Snelheid regelbaar. Van zowel het heffen, draaien en/of uit-
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schuiven is de snelheid traploos regelbaar met
de bedieningshandels. Zo u wilt kunt u heel
langzaam tot op de centimeter de scoot neerzetten, of met hogere snelheid bewegen als u
dat wenst.
8.

Meerdere uitvoeringen. De opties omvatten
automatisch draaien en/of automatisch uitschuiven van de arm. Zie volgende pagina
voor meer.

9.

De uitschuifbare arm. Mocht de scootmobiel
onverhoopt toch te dicht langs de auto gaan, is
dit altijd afdoende op te lossen met de uitschuifbare arm.Deze is optioneel verkrijgbaar en
strekt 30 cm extra. Dit is ruim voldoende om
een scootmobiel zelfs bij grotere bussen op
elke plek in de laadruimte te zetten. Eventueel
kunnen er zelfs twee in geplaatst worden. De
lange arm maakt dit qua bereik en wendbaarheid mogelijk.

10. Compact. De lift is geheel langs de zijwand achter in het voertuig gebouwd en tast
daardoor minimaal uw bagageruimte aan. De aandrijfunit (pomp met motor) zit boven de wielkast achter de kraanpoot neemt dus geen extra ruimte in beslag.
11. Groot hefvermogen (begrenst op
200kg).

Types vastzetsystemen.
Standaard: 2 sjorbanden achterzijde, 1
aan de voorzijde. Met snelspanner.
Retractor: : 2 Retractoren achterzijde , 2
electr rolautomaten voor.
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Overzicht uitvoeringen.

Heffen en zakken hydraulisch
Draaien van de arm met scootmobiel
Handmatig of automatisch

Armlengte:

basis

luxe

Prominent

ja

ja

ja

handmatig

automa- automatisch
tisch

Vast

Vast

uitschuifbaar

Snelheidsregeling heffen

ja

ja

ja

Snelheidsregeling draaien

n.v.t.

ja

ja

Snelheidsregeling uitschuiven

n.v.t.

n.v.t.

ja

Vastsjorren scootmobielof rolstoel

standaard

standaard

standaard

Vaste lengte of
Variabel td.m.vhydraulisch uitschuiven

Zie ook
www.weersink.nl
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