
WERKOPNAME, BEREKENING, INSTALLATIE EN SERVICE
UW PARTNER IN MATERIEELVERHUUR

RECO is al ruim 65 jaar dé specialist in het verhuren van materieel. Wij combineren materieelverhuur met 
technisch advies en aanvullende diensten. Door deskundig advies van onze specialisten én een uitgebreid 
productassortiment leveren wij de totaaloplossing voor ieder project. Als familiebedrijf werken we via korte lijnen 
met persoonlijk contact, zodat we door snel schakelen, zekerheid kunnen bieden aan onze opdrachtgevers. Zo 
gaan wij iedere uitdaging aan als uw partner in materieel!

GEDA 300Z

Het liftplatform is simpel en praktisch met een  
open liftkooi en twee laadkleppen. Op de begane 
grond en op iedere etage bevindt zich een  
eenvoudig laadstation met robuuste veiligheidshekken. 
Per etage kan men het platform 90 graden naar zich 
toedraaien om de goederen veilig uit te laden. Met 
een hefvermogen van 300 kg zijn de liften handig 
voor het vervoeren van lange voorwerpen zoals 
steiger of bekistingsmateriaal. Bovendien vraagt de lift 
geen krachtstroom zodat u aan de slag kunt zonder 
nutsvoorziening of aggregaat. 

De GEDA 300Z lift is eenvoudig te vervoeren op 
een aanhangwagen en kan zonder kraan worden 

opgebouwd. De enkele liftmast wordt opgebouwd vanaf 
het liftplatform met handzame aluminium mastelementen 
van 2 meter. Hiermee kan een liftmonteur de lift, zonder 
extra hulp, vlot installeren op locatie. 

 VOORDELEN: 
• Het liftplatform is per etage aan weerszijde 

horizontaal 90 graden te draaien om de goederen 
eenvoudig en veilig te lossen. 

• De meest compacte goederenlift bij gebrek aan 
ruimte

• Individueel op te bouwen zonder de inzet van een 
kraan

• Heft zonder krachtstroomvoorziening (230V)

Een compacte goederenlift met een uitstekende reputatie; de GEDA 300Z. Praktisch, voordelig en 
uniek binnen zijn segment. De 300Z wordt daarom veel gebruikt voor steigerbouw of als extra 
goederenlift bij kleinere bouwplaatsen. Lees op dit infoblad de specificaties of bel 071 341 91 20 
voor meer informatie. 
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CONTACTGEGEVENS

CAPACITEIT
Hefvermogen    300 kg 
Liftsnelheid    20 m/min 
Maximale hefhoogte   50 m 
Hoogte eerste verankering 3 m 
Ruimte tussen verankering  4 m 
Laatste verankering   laatste stopplaats 

PLATFORM AFMETINGEN
Breedte    0.75 m 
Lengte     1.4 m 
Hoogte mastelement  2 m

ELECTRISCHE GEGEVENS
Stroomvoorziening   230V 50 Hz 
Stroomtoevoer    16 A 
Nominaal vermogen  1.8 kW

GEWICHT
Basiseenheid en behuizing  393 kg 
Mastelement   25 kg
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