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Kolay ve güvenli taşıma 

merdivenlerde
ve düz zeminde
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LIFTKAR SAL
KULLANIMI KOLAY, HIZLI VE GÜÇLÜ 

SON DERECE HIZLI VE HAFİF, 170 KG’A KADAR PROFESYONEL 
AKÜLÜ MERDİVEN TIRMANICI
Tanıdık geliyor mu? LIFTKAR SAL ile işi başından itibaren profesyonelce ve hızla yapmak yerine, kutuları ya da kasaları 
merdivenlerden birer birer taşıyoruz. Sano motorlu merdiven tırmancı ile iş hızla ve kolayca bitiyor ve gücünüz ve zamanınız 
size kalıyor.

Liftkar SAL, bir el arabası kadar kullanımı kolaydır. 
Akü ile çalışan tırmanma mekanizması sayesinde 
merdivenlerden hızla ve güvenle çıkabilirsiniz/
inebilirsiniz. Yukarı çıkarken, LIFTKAR bir sonraki 
basamağa seri ve güçlü bir şekilde, tek başına 
tırmanır. Aşağı inerken, motor bir elektromanyetik 
hız kesici gibi davranır. Yük, yumuşak ve güvenli bir 
şekilde aşağı kayar - herhangi bir butona basmaya 
gerek kalmaksızın. Omurganız güvende ve kaza 
riski en aza iner. 

Büyük seçim
Liftkar SAL’ın dört versiyonu mevcuttur. Bu seçim; 
endüstri, perakende ve iş dünyasındaki tüm 
uygulamaların yanı sıra okullarda, hastanelerde, 
ticari mutfaklarda, ofis binalarında ve daha pek çok 
alanda kullanım için idealdir.

Taşıma ihtiyaçlarınız ne olursa olsun, LIFTKAR SAL 
doğru ekipman seçenekleri ile çözüm sunabilir.

İhtiyacınız olan motor gücü
Taşıma ağırlığına bağlı olarak optimum tırmanma 
performansı sunan 3 farklı motor seçeneği 
sunulur. 

110 kg - dakikada 48 basamak
140 kg - dakikada 35 basamak
170 kg - dakikada 29 basamak

Son derece hafif
Sadece 16 kg ağırlığında (hızlı değiştirilebilen akü 
grubuyla 20 kg) LIFTKAR SAL, dünyanın en hafif 
merdiven tırmanıcısıdır. 
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LIFTKAR SAL Uni & Ergo
MERDİVENLERDE SERİ. ZEMİNDE HIZLI.
PRATİK VE ÇOK YÖNLÜ.
Uni model, klasik el arabasına benzer ve özellikle ağır yükler, içecek kasaları, fotokopi kağıdı ve klasörleri taşımak için 
tasarlanmıştır. Ergo model, merdivenlerde dik bir duruş ve taşınan eşyalar üzerinde maksimum kontrol sağlamanızı sağlar. 
Su soğutucu şişeleri, bira fıçıları, lastik yığını vs. için idealdir.

Ultra hafif yapı
SAL serisinin diğer modelleri gibi, Uni ve Ergo modelleri 
için de düşük ağırlıkta hafif yapıları karakteristik 
özellikleridir. Sadece 16 kg ağırlığındadır. (hızlı 
değiştirilebilen akü grubuyla 20 kg). Sonuç olarak 
nakliye işlerinizi her zamankinden daha kolay ve daha 
hızlı gerçekleştirebilirsiniz. LIFTKAR SAL, özellikle 
engebeli zeminlerde, daha pürüzsüz bir sürüş ile size 
yardımcı olur. Cihazı, çalışma koşullarınıza uyan farklı 
lastikler ile ihtiyaçlarınıza yönelik uyarlayabilirsiniz. 

Kolay yük taşıma
LIFTKAR SAL’ın asıl güçlü yanları, merdivenler 
boyunca ve düz zeminde hızlı ve basit bir şekilde 
yük taşımasıdır. Maliyet verimliliği esastır. Maliyetini 
hızla geri ödeyen bir yatırım olan Sano LIFTKAR SAL, 
gerçek kalitede bir üründür.

Modellere ve ürün numaralarına genel bakış
SAL 110:
Uni - Parça no 030 702
Uni çiftli tutma kolu - Parça no 030 728
Ergo - Parça no 030 705
Ergo çiftli tutma kolu - Parça no 030 720

SAL 140:
Uni - Parça no 030 701
Uni çiftli tutma kolu - Parça no 030 727
Ergo - Parça no 030 704
Ergo çiftli tutma kolu - Parça no 030 719

SAL 170:
Uni - Parça no 030 721
Uni çiftli tutma kolu - Parça no 030 729
Ergo - Parça no 030 722
Ergo çiftli tutma kolu - Parça no 030 725
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DİK DURUŞ
MAKSİMUM KONTROL.

Ergo modeli yük taşırken dik duruşunuzu 
korumanızı sağlar. Merdivenlerde 
maksimum kontrol sunar. Su soğutucu 
şişeleri, içecek fıçıları, lastik yığınları ve 
daha fazlası için idealdir.

Tüm avantajlara genel bakış 

› son derece hafif ve hızlı - 48 basamak / dakika
› daralan spiral merdivenlerde ve zeminlerde de rahat kullanım
› iki farklı hız ayarı : yavaş / hızlı
› akıllı lift mekanizması merdivenlerden aşağı inerken otomatik olarak çalışır
› menteşeli taşıma plakası - sabit versiyon da mevcuttur 
› sürgülü debriyaj ve elektronik aşırı yük koruması
› bir el arabası gibi yüksek mukavemetli, güçlendirilmiş alüminyum taşıma
 plakası 
› sürekli kullanıma yönelik uzatılmış pil ömrü + yedek akü ve araç içi şarj cihazı

GÜVENLİ VE ERGONOMİK
MODÜLER VE DENGELİ 

Liftkar SAL Fold-L, ağır yükleri taşırken 
mükemmel denge sunar. Maksimum 
güvenlik için yenilikçi tasarım.
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HAFİF VE YÜKSEK MANEVRA 
YETENEĞİ. ÇOK YÖNLÜ.

Uni modeli klasik el arabasını baz alır 
ve özellikle dolaplar, mobilya, içecekler, 
fotokopi kağıdı ve dosyaları taşımak için 
idealdir. 

LIFTKAR SAL UNI LIFTKAR SAL ERGO LIFTKAR SAL FOLD-L

SAL 110 SAL 140 SAL 170

Uni 030 702 030 701 030 721

Uni çiftli tutma kolu 030 728 030 727 030 729 

Ergo 030 705 030 704 030 722

Ergo çiftli tutma kolu 030 720 030 719 030 725

Fold-L 030 757 030 758 030 759

Fold-L çiftli tutma kolu 030 717 030 716 030 724

Fold 030 708 030 707 030 723

TUTMA KOLLARINI İHTİYAÇLARINIZA UYARLAYIN.

Uni, Ergo ve Fold L modelleri 2 opsiyon ile sunulur.
çiftli tutma kolu veya çember tutma kolu ile

çiftli tutma kolu çember tutma kolu



Genişletme kanatları, uzun 
uzunluk: 860 mm, Ergo, Uni ve Fold-L için, çift
Parça no 930 131

Su bidonu taşıyıcısı 
6 bidon için monte edilmiş sabit plaka
2 bidon için, Parça no 930 132

Merkezi bar, geniş
düz destek yüzeyi
Parça no 930 133

Merkezi bar 
ekstra çapraz bar ile
Parça no 930 105

Genişletme kanatları, beyaz eşya
uzunluk: 344 mm, , çift
Parça no 930 126

OPSIYONLAR
HER ZAMAN TAM GÜÇTE. HER DURUM IÇIN DONANIMLI. 

Liftkar SAL’ı kullanımınıza özel uzman bir birim haline getirmek için çok çeşitli donanımlar ve eklentiler arasından seçim yapın

Akü paketi koruma kolu 
engebeli yüzey kullanımında aküyü destekler 
Parça no 930 140

Aks genişletme 
80mm daha geniş, 1 çift
Parça no 930 111

Lastikler
gri pnömatik lastikler, Parça no 930 109 
patlamaz lastikler, Parça no 930 119

Sabit taşıma plakası 
Menteşeli kullanım yerine (bknz görsel)
Parça no 930 103

sabit
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İDEAL TAŞIMA İÇİN TASARLANDI.

LIFTKAR SAL Fold merdivenlerde beyaz 
eşyaları taşımak için idealdir. Patentli katlanır 
yapısı, tutma kollarının yüke göre ideal olarak 
konumlandırılmasını sağlar.

LIFTKAR SAL FOLD

SAL 110 SAL 140 SAL 170

Taşıma kapasitesi 110 kg 140 kg 170 kg

Tırmanma hızı
yaklaşık 48

basamak / dakika

yaklaşık 35

basamak / dakika

yaklaşık 29

basamak / dakika

Kullanım Menzili 

(taşınan ağırlığa bağlı) 

200-300 basamak merdiven çıkma

400-600 basamak merdiven inme

Maksimum basamak yüksekliği 210 mm

Hızlı tak-çıkar akü seti dahil ağırlığı 20 kg

Hızlı tak-çıkar akü seti hariç ağırlığı 16 kg
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LIFTKAR SAL Fold & Fold-L
SIRT AĞRISI OLMADAN, EŞYALARI GÜVENLE VE KOLAYCA 
TAŞIMANIN PROFESYONEL YOLU!
Kompakt zımparalama makineleri, yüksek oksijen silindirleri veya büyük boy yığın sandalyeler – Fold ve Fold-L modelleri ile 
eşyaları dengede tutabilirsiniz. Bu en zorlu taşıma işlerini omurganızı zorlamadan dik bir duruşla güvenle yapabilirsiniz. 

LIFTKAR SAL Fold merdivenlerde beyaz 
eşya taşımak için idealdir. Patentli katlama 
mekanizması, tutma kollarının yükü ideal bir 
şekilde kavramasını sağlar.

Fold-L modeli daha ağır yüklerle bile mükemmel 
dengeyi sağlamak için tasarlanmıştır. Düşük 
ağırlığına rağmen, LIFTKAR SAL ağır yüklerin 
kolaylıkla taşınmasını sağlar. Bu yenilikçi tasarım, 
patentli teknoloji, kaliteli malzeme ve işçilik 
ile sunulur. En yüksek güvenlik seviyesi, yük 
kapasitesinin aşılmamasını sağlayan elektronik 
aşırı yük koruma sistemi tarafından sağlanır.

Modellere ve ürün numaralarına genel bakış
SAL 110:
Fold - Parça no 030 708
Fold-L - Parça no 030 757
Fold-L çiftli tutma kolu - Parça no 030 717

SAL 140:
Fold - Parça no 030 707
Fold-L - Parça no 030 758
Fold-L çiftli tutma kolu - Parça no 030 716

SAL 170:
Fold - Parça no 030 723
Fold-L - Parça no 030 759
Fold-L çiftli tutma kolu - Parça no 030 724
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Lift sistemi 
120 kg’a kadar; kaldırma yüksekliği 900 mm, Parça no 930 173;
kaldırma yüksekliği 1100 mm, Parça no 930 184

Emniyet kayışı – 25 mm
1400 mm, 25 mm genişlik, Parça no 930 006; 2700 m, 25 mm genişlik, 
Parça no 930 007; 3500 m, 50 mm genişlik, Parça no 930 123

Çift silindir taşıma kolu 
Parça no 930 107

Kanca
Parça no 930 108

Kapı ve panel taşıma ekipmanı 
150 kg a kadar
Parça no 930 153

Dolly sistemi 
Dolly sistemi SAL Ergo, Parça no 930 172; Dolly sistemi SAL Fold-L, 
Parça no 930 192; Dolly sistemi SAL Uni, Parça no 930 166

Koruma Plakası
Koruma plakası / Ergo / Fold-L, Parça no 930 181
Koruma plakası Fold, Parça no 930 182

Masa platform 
platform 600 x 590 mm, 600 mm yükseklik, montaj  
pimleri dahil, Parça no 930 129

AKSESUARLAR
MERDİVEN TIRMANICINIZ İÇİN İLAVE EKLENTİLER 

Yedek Batarya Ünitesi 
BU-SAL 24 VDC, 5 Ah
Parça no 004 110

Yedek Şarj Cihazı 
BC 100-230 VAC
Parça no 045 141

Araç içi şarj cihazı 
BC 10-30 VDC-SA
Parça no 930 600

Şarj ünitesi ile akü taşıyıcı 
transit akü şarj cihazı dahil BC 10-30 VDC-SALL
Parça no 930 114
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LH taşıma plakası (467x278x5 mm) 
V taşıma plakasına benzer ancak daha geniştir.
Parça no 930 002

WL taşıma plakası (356x180x7 mm)  
Beyaz eşya taşımak için uygun, otomat makineleri vb. 
Parça no 930 018

G taşıma plakası (420x340x7 mm)  
Geniş malzemeler için
Parça no 930 003

GS taşıma plakası (476x239x7 mm) 
İçecek endüstrisinde varil ve sandıklar için
Parça no 930 030

V taşıma plakası (413x233x5 mm) 
Siilindir oksijen tüplerini taşımak için 
Parça no 930 001

XWL taşıma plakası (590x180x7 mm)  
Beyaz eşyalar için, taşıma plakası üzerinde destek standı
Parça no 930 074

DS-NG taşıma plakası (450x190x7 mm)  
Karton paketli malzemeler için
Parça no 930 085

GS-NG taşıma plakası (476x239x7 mm)  
Karton içerisindeki malzemeler için (içecek kutuları vb)
Parça no 930 084

236

275

Standard taşıma plakası (275x236x7 mm) 
Yana doğru kaymayı önlemek için oluklu dizayn
Parça no 030 025

TAŞIMA PLAKALARI
LIFTKAR SAL İÇİN İLAVE EKLENTİLER

LIFTKAR SAL taşıma plakası olmadan sevk edilir, ancak menteşeli taşıma plakası monte edilebilir. 
İhtiyacınıza uygun taşıma plakasını seçebilirsiniz. 

Eğer uygulamanız için hangi taşıma plaka şekil ve ölçüsünün uygun olduğunu öğrenmek istiyorsanız, 
lütfen iletişim geçmekten çekinmeyin. 
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SANO Transportgeraete GmbH
Am Holzpoldlgut 22
4040 Lichtenberg / Linz
Avusturya

Tel.: +43 7239 / 510 10
Fax: +43 7239 / 510 10-14
office@SANO.at

www.SANO.at

SANO Deutschland GmbH
Geigelsteinstraße 10
83080 Oberaudorf
Almanya

Tel.: +49 8033 / 308 96-0
Fax: +49 8033 / 308 96-17
info@SANO-treppensteiger.de

www.SANO-treppensteiger.de

SANO UK Powered Stairclimbers Ltd.
Bristol Court, Betts Avenue
Martlesham Heath
Ipswich, Suffolk / IP5 3RY, İngiltere

Tel.: +44 1473 / 333 889
Fax: +44 1473 / 333 742
info@LIFTKARdirect.com

www.LIFTKARdirect.co.uk
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