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Productnummer 

• Wallom3 verrijdbare lift - zwart (RAL 9005)  10080351

Flexibele en gemakkelijk te manoeuvreren liftoplossing voor 

CTOUCH-beeldschermen

Bevestigingssysteem 

• Elektrisch liftsysteem van Linak®

• Vloerstandaard: 4 TENTE-wielen, waarvan 2 met rem

• Kleur lift: Aluminium, zwart

• Max. gewicht: 150 kg

• Netspanning 240 V AC, 50 Hz

Kenmerken 

• Hoogteverstelling: Elektrisch

• Bedieningspaneel: Omhoog en omlaag

3 programmeerbare knoppen om uw 

voorkeurswerkhoogte in te stellen

• Hefsnelheid: 15 mm/s - van beneden naar boven in 25 sec.

• Vesa-afmetingen:

400 mm (W) x 400 mm (H)

400 mm (W) x 600 mm (H)

600 mm (W) x 400 mm (H)

800 mm (W) x 400 mm (H)

800 mm (W) x 600 mm (H)   

Kwaliteit en veiligheid

• TUV-certifi caat

Garantie

• 5 jaar garantie op basis van carry-in (beperkte garantie op 

wielen)

Logistieke afmetingen

• Afmetingen doos (mm):  1.179 (b) x 684 (d) x 278 (h) - 48 kg 

• EAN  8719481481636V220712

Over de Wallom3-lift
De Wallom3 heeft een hoogwaardig solide hefsysteem met 

een lineaire actuator van LINAK®.

• Soepel en geluidloos hefsysteem

• Robuust en sterk ontwerp

• Levensduur lift (cyclus omhoog en omlaag): 10.000

Over de Wallom3-zwenkwielen:
CTOUCH weet dat een verrijdbare lift gemakkelijk 

te manoeuvreren moet zijn. Dus kozen we voor de 

toonaangevende zwenkwielen van TENTE®, een van 's 

werelds beste fabrikanten van wielen en zwenkwielen. 

De zwenkwielen, waarvan er twee zijn voorzien van een 

wielrem:

• zijn gemaakt van hoogwaardig synthetisch materiaal

• draaien en rollen soepel, bijna geluidloos

• laten geen markeringen achter tijdens verplaatsing

• zijn beschermd tegen corrosie, zodat ze lang meegaan
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Aan dit gegevensblad kunnen geen rechten worden ontleend. Productspecificaties en gegevens van dit product kunnen zonder kennisgeving worden 

gewijzigd ter verbetering van de betrouwbaarheid, de werking, het ontwerp of anderszins. Alle rechten voorbehouden.

CTOUCH-producten en -diensten die in dit document worden genoemd, evenals de respectieve logo's daarvan, zijn handelsmerken of gedeponeerde 

handelsmerken van CTOUCH Europe B.V. Alle andere product- en dienstnamen zijn handelsmerken van de respectieve eigenaars. 18
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Beeldschermconfiguraties 
Hoogteposities   verrijdbare lift

Kijk op www.ctouch.eu voor meer informatie.

Standaardbeugel

onderste beeldscherm in laagste positie bovenste beeldscherm in hoogste positie

55 INCH 704 1985

65 INCH 650 2052

70 INCH 713 2181

75 INCH 591 2119

86 INCH 537 2215

311 mm


