
CargoMaster
C120

Elektrische trappen klimmer

• Maximale capaciteit 120 kg

• Zeer snel (19-50 treden / min)

• Optimale veiligheid: wielen uitgerust met remmen

• Lichtgewicht toestel

• Grote autonomie



Technische gegevens C120
Hefvermogen 120 kg

Snelheid 19-50 treden /min

Autonomie standaard batterij pak met 75 kg +/- 375 treden

Autonomie standaard batterij pak met 120 kg +/-255 treden

Autonomie grote batterij pak met 75 kg +/- 750 treden

Hoogte / gevouwen 1614mm /1066 mm

Breedte 493 mm

Diepte / schop gevouwen 528mm / 298 mm

Batterij 2 X 12V 5ah

Gewicht pack batterij 4,7 kg

Gewicht C120 21,5 kg

Accu indicator ja

Trede per trede systeem ja

Maximale trede hoogte 210 mm

Minimale trede diepte 140 mm

De Cargo Master C120 is de nieuwe trappenklimmer die het Cargo Master
gamma   (van 120 tot 400 kg) aanvult.

De snelheid voor stijgen of dalen is instelbaar van 19 tot 50 treden per minuut 
(continu regelbaar). De Cargo Master C120 is het onvermijdelijke gereedschap 
om snel en veilig ladingen naar boven te leveren. De C120 weegt +/- 21,5 kg en 
wordt gebruikt als een gewone steekwagen  op een vlakke ondergrond.

De Cargo Master C120 is verkrijgbaar in 3 versies om op de beste manier aan uw 
behoeften te voldoen.

C120 S: met in hoogte verstelbare centrale handgreep.

C120 F: met opklapbare centrale handgreep.

C120 V: met individueel in hoogte verstelbare en kantelbare handgrepen.

De Cargo Master C120 is uitgerust met luchtwielen. Elke wiel is voorzien van 
een individuele rem die het wiel aan de rand van de trede afremt. Dit systeem 
zorgt voor een hoge veiligheid en wendbaarheid in moeilijke trappenhuizen: 
smal of bochtig.

De schop kan worden ingeklapt om minder ruimte in beslag te nemen bij het 
transport van de C120 in een voertuig.

Met behulp van een reeks accessoires kunt u uw C120 aan uw behoeften 
aanpassen. Schop van verschillende afmetingen, accessoires voor het bevestigen 
van ladingen, enz.

De autonomie van de oplaadbare batterij ligt bij 15-30 verdiepingen (afhankelijk 
van het gewicht van de lading).

Als optie kan de C120 worden uitgerust met een batterij met een grotere 
capaciteit (+/- 750 treden)

De C120 is uitgerust met het trede per trede systeem. Dit systeem kan gebruikt 
worden bij het beklimmen van moeilijke trappen of bij het transporteren van 
kwetsbare voorwerpen.

De C120 beschikt over een accu indicator.

De C120 wordt geleverd met een batterij lader en een in hoogte verstelbare riem.

C120 VC120 S C120 F
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