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SCHODOŁAZ TRANSPORTOWY CARGOMASTER C141 i C171 
 

Transport ciężkich towarów, często przekraczających swą masą wagę człowieka, może łatwo doprowadzić  
do wypadków i poważnych urazów. CargoMaster nie tylko pomaga przemieszczać ciężkie ładunki, pozwala również 
na wykorzystanie w inny, bardziej wydajny sposób drugiej osoby, zwykle niezbędnej do pomocy w przenoszeniu 
dużych ciężarów. Dlatego też inwestycja w urządzenie zwraca się w bardzo krótkim czasie. 

Do wyrobów CargoMaster serii C należą C141/C141 Vario o ładowności do 140kg oraz C171/C171 Vario pozwalające 
na przewóz ładunków do 170kg. W zależności od obciążenia osiąga prędkość do 30 (25) stopni na minutę. 
Zminimalizuj ryzyko wypadków, urazów oraz koszty. Pozwól, aby CargoMaster profesjonalnie przewoził po schodach 
Twoje ciężkie ładunki. CargoMaster świetnie adaptuje się do różnych sytuacji transportowych. Jedno ładowanie 
akumulatorów wystarcza do pokonania 15-30 (10-25) pięter. 

CargoMaster wyposażony jest w płynną regulację prędkości, a hamulce bezpieczeństwa gwarantuja, że urządzenie 
zatrzyma się przed krawędzią każdego stopnia. W trudnych sytuacjach skorzystać można z funkcji „pojedyńczego 
kroku” dostępnej jako opcja wyposażenia. Modele C171 i C171 Vario wyposażone są w tę funkcje standardowo. 
Cargo master – dzięki jego małej masie – można zabrać właściwie w każde miejsce. Wyposażony jest on również  
w składaną platformę ułatwiającą przewóz urządzenia w samochodzie.W C141 Vario i C171 Vario dzięki 
regulowanym uchytom modyfikować można środek ciężkości urządzenia tak, aby operator mógł przyjąć 
najwygodniejszą możliwą pozycję podczas pracy z CargoMaster. 
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C141 140 kg 8-30 15-30 26 kg 138 cm 45 cm 30 cm 

C141 Vario 140 kg 8-30 15-30 26,5 kg 106-140 cm 45 cm 30 cm 

C171 170 kg 8-23 15-25 27 kg 138 cm 45 cm 30 cm 

C171 Vario 170 kg 8-23 15-25 27,5 kg 106-140 cm 45 cm 30 cm 

 


