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ELC-600 serien | Nya lyftar från Guil för tross, ljus, ljud och bild
Väggfäste för rackskåp | Passar Alla Euromets rackskåp

ELC-SERIEN, NYA LYFTAR FRÅN GUIL
Spanska tillverkaren av scen- event- och lyft- teknik, Guil, lanserar sin ELC600- serie, 
med fyra olika lyftar framtagna för tross, ljud, bild och ljus. 

ELC600- serien är en vidareutveckling och efterföljare till populära och omtyckta ELC500- serien. 
Gemensamt för stativen i serien är att de är kompakta, säkra och pålitliga, med väl tilltagna vevar och vevbromsar, de har flera säkerhetssystem, 
samt stabil och genomtänkt konstruktion. med DEKRA-certifikat. Guil har tillverkat lyftar sedan 1983 och all tillverkning sker i Spanien.
Produktblad lyftar

Modeller Maxlast  Maxhöjd Vikt Transportmått Fäste Vevbroms      sektioner Hjul
ELC610  80 kg.   2,70 m.  25 kg. 16 x 26 x 144 cm. 35 mm. 450 kg.           2 st. Nej
ELC620  125 kg.  3,50 m.  22 kg. 15 x 26 x 135 cm. 35 mm. 450 kg.           3 st. Nej
ELC630  125 kg.  4,50 m.  42 kg. 30 x 38 x 145 cm. 35 mm. 450 kg.           4 st. Ja
ELC640  250 kg.  5,20 m.  85 kg. 42 x 42 x 175 cm. 50 mm. 900 kg.           4 st. Ja

Väggfäste för alla Euromets rackskåp 450 mm. djup, 550 mm. djup och 650 mm. djup
Vi har utvecklat ett universal-väggfäste för alla Euromets rackskåp, oavsett djup eller höjd.

Väggfästet kommer i två delar, med smart ”nyckelhålsupphägning” för enkel montering. skåpen hängs på det övre väggbeslaget, 
sedan fästs och låses skåpet fast med det undre beslaget genom att använda de M10 gängade hålen i botten på rackskåpen 
(där man annars  kan montera gängade hjul eller fötter vid golvmontage), 
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