
CargoMaster
CC160 / CC200

Elektrische trappenklimmer

• Vervoert ladingen tot 200 kg

• Zorgt voor uw gezondheid

• Verhoogt uw productiviteit

• Is gemakkelijk te gebruiken



Technische gegevens CC160 CC200
Hefvermogen 160 kg 200 kg

ComfortStep ja ja

Accu indicator ja ja

Snelheid | treden/minuten 9 - 26 4 - 19

Autonomie van een batterijlading 
(verdiepingen volgens belasting)

15 - 30

Hoogte 1065 - 1490 mm

Breedte 466 mm

Diepte 290 mm

Batterijen 2 x 12 V / 5 Ah

Motor 24 V DC

Gewicht accu 4,1 kg

Gewicht (inclusief accu) 28,5 kg 29,9 kg

De Cargo Master CC trappenklimmer is het onmisbare gereedschap voor 
vakmensen en bedrijven die snel en veilig ladingen op verdiepingen moeten 
leveren.

De Cargo Master CC wordt gebruikt op alle soorten trappen: recht of bochtig.

Het beschadigt de treden van de trappen niet. Afhankelijk van de configuratie 
van de trap kan de snelheid worden aangepast  van 4 tot 26 treden / min. De 
maximale hoogte van de trede is 210 mm (225 mm optioneel)

De handgrepen zijn individueel in hoogte en hoek verstelbaar om zich aan te 
passen aan de specificiteit van de trap en aan de morfologie van de gebruiker.

De Cargo Master CC kan met de neergelaten handgrepen verticaal in een 
klein bedrijfsvoertuig worden opgeborgen. De schop kan worden ingeklapt 
om minder plaats in te nemen in het voertuig.

De Cargo Master CC is verkrijgbaar in 2 versies: 160 of 200 kg draagvermogen.

Met behulp van een reeks accessoires kunt u uw Cargo Master CC aanpassen 
aan uw specifieke behoeften: schop van verschillende afmetingen, luchtwielen, 
extra batterij, enz.

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

Elk wiel van de Cargo Master CC is voorzien van een individuele rem die het 
wiel aan de rand van de trede automatisch afremt. Dankzij deze beveiliging 
klimt de Cargo Master CC gemakkelijk alle soort trappen op.

De Cargo Master CC is uitgerust met het ComfortStep systeem (inschakelbaar).

Dit systeem vertraagt de motor bij elke verandering van steun (wiel of voet).

De loopbeweging is bijzonder zacht en maakt het mogelijk om breekbare of 
gevoelige ladingen veilig te vervoeren.

De Cargo Master CC is uitgerust met een trede per trede systeem 
(inschakelbaar). Na elke trede stopt de trappenklimmer en de gebruiker kan 
zich opnieuw goed positioneren op de trap.

De Cargo Master CC beschikt over een  accu indicator.
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