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De mobiele lift van SUIT Display Mounts is 
een verrijdbare en elektrisch in hoogte 
verstelbare touchscreenlift, gemaakt voor 
nagenoeg alle displays en touchscreens.  

 
Extra hoge verstelbaarheid 
De mobiele lift is extra hoog in hoogte verstelbaar, 
waardoor deze goed afgesteld kan worden op elke 
ruimte en toepassing. De 750 mm grote 
verstelbaarheid maakt dat de mobiele lift ook 
perfect geschikt is voor een display in combinatie 
met een videoconference systeem. 
 

Afsluitbare kast 
Achterop het onderstel zit een kast waarin alle 
benodigde bekabeling, accessoires en eventuele 
externe apparaten kunnen worden bevestigd. De 
kast is afsluitbaar met de meegeleverde deksel. 
 

Sterk en stabiel 
De mobiele lift beschikt over hoge kwaliteit wielen 
en een stabiel frame wat het mogelijk maakt om 
schermen tot wel 120 KG stabiel te monteren. 

 

Ingebouwde stekkerdoos 
De beugelkast is voorzien van een ingebouwde 
stekkerdoos, waar naast de lift zelf, twee andere 
apparaten op kunnen worden aangesloten. 
Handig voor de voeding van het display zelf en 
een eventueel camerasysteem. 
 
Veiligheid door Anti-Collision 
De lift is voorzien van een techniek die Anti-
Collision heet. Dit is een ingebouwde 
veiligheidsfeature die ervoor zorgt dat het 
scherm automatisch terug zakt bij een botsing. 
Bijvoorbeeld wanneer het scherm bij het omhoog 
gaan per ongeluk een wandkastje raakt. Wel zo 
veilig. 
 

Uitbreidingsmogelijkheden 
SUIT Display Mounts biedt allerlei add-ons op dit 
lift systeem, zoals: 

• SDM Whiteboard Frame 
• SDM Camera Mount 
• SDM Speaker mount 
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Technische specificaties 
Ondersteunde VESA Maten: 
200x400, 200x600, 200x800, 400x400, 
600x400, 800x400, 800x600 

Minimale hoogte hart: 
1035 mm  (VESA = 800x600) 
1135 mm  (VESA < 800x600) 

Maximale hoogte hart: 
1885 mm  (VESA = 800x600) 
1785 mm  (VESA < 800x600) 

Maximale uitslag: 
750 mm* 

Snelheid: 
45 mm/s 

 

Kenmerken: 
Hoogteverstelling: Elektrisch 
Kleur:  Zwart 
Display formaten: 55 tot 98 inch 
Maximaal gewicht display:  120  KG 
Wielen: 4 x | 2 x geremd, 2 x ongeremd 

Garantie: 
5 jaar carry-in 

Logistieke informatie: 
Gewicht verpakking: 45 KG 
Afmetingen verpakking: 1124(B) x 674 (D) x 224 (H) mm 
Aantal dozen/pallet: 6 stuks 
SKU: SDM1001-ML 

 


