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VERSNELLINGSBAK KRIKKEN

Model Bestelnr.
 GHN300   8951000131 

 -  Verchroomde cilinder in oliebad
 - Gemakkelijke positionering door cirkelvormige, 
horizontale handgreep
 - Groot voetpedaal voor heffen zonder vergren-
delstand
 - Klein voetpedaal voor dalen
 - Automatisch daalstoppedaal
 - Veiligheidsventiel tegen overbelasting
 - Omkeerbare opnamevork om opvangbak voor 
oliewissel te plaatsen
 - Incl. 1,2 m lange ketting om de last te fixeren

Model  GHN300 

Capaciteit  300  kg

min. hoogte  1180  mm

max. hoogte  2010  mm

Gewicht  30,6  kg

A / B  560  /  590  mm

C  75  mm

D  1180  mm

E  2010  mm

F  830  mm

G  460  mm

H  20  mm

Olievolume  760  ml

Capaciteit  300  kg

Model Bestelnr.
 GHN600   8951000132 

 -  Verchroomde cilinder in oliebad
 - Gemakkelijke positionering door cirkelvormige, 
horizontale handgreep
 - Groot voetpedaal voor heffen zonder vergren-
delstand
 - Klein voetpedaal voor dalen
 - Automatisch daalstoppedaal
 - Veiligheidsventiel tegen overbelasting
 - Omkeerbare opnamevork om opvangbak voor 
oliewissel te plaatsen
 - Incl. 1,2 m lange ketting om de last te fixeren

Model  GHN600 

Capaciteit  600  kg

min. hoogte  1180  mm

max. hoogte  2000  mm

Gewicht  38  kg

A / B  560  /  590  mm

C  75  mm

D  1180  mm

E  2000  mm

F  820  mm

G  460  mm

H  20  mm

Olievolume  910  ml

Capaciteit 600  kg

Model Bestelnr.
 GHN1000   8951000133 

 -  Verchroomde cilinder in oliebad
 - Gemakkelijke positionering door cirkelvormige, 
horizontale handgreep
 - Groot voetpedaal voor heffen zonder vergren-
delstand
 - Klein voetpedaal voor dalen
 - Automatisch daalstoppedaal
 - Veiligheidsventiel tegen overbelasting
 - Omkeerbare opnamevork om opvangbak voor 
oliewissel te plaatsen
 - Incl. 1,2 m lange ketting om de last te fixeren

Model  GHN1000 

Capaciteit  1000  kg

min. hoogte  1180  mm

max. hoogte  2010  mm

Gewicht  50  kg

A / B  560  /  590  mm

C  75  mm

D  1180  mm

E  2010  mm

F  830  mm

G  455,5  mm

H  20  mm

Olievolume  1320  ml

Capaciteit 1000  kg
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GHN300
600-1000

VERSNELLINGSBAK KRIKKEN

Tegen roestvorming: 
verchroomde cilinder in 
oliebad

Cirkelvormige, horizontale 
handgreep

Gemakkelijk en volledig:
Voorzien van een ketting van 1,2 m, 
een omkeerbare opnamevork en 
een magnetische bak 

Zonder handen bedienbaar:
Groot voetpedaal voor heffen 
zonder vergrendelstand en 
een klein voetpedaal voor 
dalen

Grote stabiliteit
Grote en lage basis 

Versnellingsbak krikken
300-1000 kg capaciteit


