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3D manipulation

Styrke er en faktor, hvis den kan kon-
trolleres. Med den fintfølende fjern-
betjening kan emner op til 500 kg mon-
teres millimeterpræcist.  
Det er indbegrebet af vores "Power & 
Precision" koncept.

Den mest unikke funktionalitet ved 
Gerenuk 500 er evnen til at manipulere 
materialer 360o. Man kan tilgå montage-
stedet fra alle vinkler og stadig tilpasse  
emnet præcist.  

Et to-kreds vacuumsystem sikrer, at der 
altid er 400% overkapacitet på sugekop-
perne. En visuel og en akustisk alarm 
sikrer, at maskinen ikke kan betjenes, før 
der er optimal sugekraft på systemet.
Svigter én af vacuumkredsene, har maski-
nen stadig 200% overkapacitet på den 
anden kreds. Det gør vacuumsystemet til 
et af verdens mest sikre. 

Den indbyggede computer overvåger  
alle maskinens systemer og rapporterer 
eventuelle skader.  
Det er muligt for en reparatør at koble 
sig op på Gerenuk® 500 online. Det  
giver hurtige diagnoser, programmering 
og skræddersyede reparationer.

Gerenuk® 500 kan tilpasses til løft af alle 
typer byggematerialer. Den er en separat 
enhed, der kan monteres på alle værts-
maskiner med løfteanordning, og den 
arbejder derfor millimeterpræcist med 
montager fra 0 til 100 meter i højden.

Online service

Millimeterpræcis

400% overkapacitet

Allround tilpasning

Gerenuk®500 er en hydraulisk, fjernstyret, multilifter der kan
anvendes på alverdens teleskoplæssere, kraner og andet løfte-
grej til løft af stort set alle kendte byggematerialer.

Montering fra alle vinkler.
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Made in Denmark

Pat. pend.

Det kraftige og meget præcise hoved, 
som frontsystemet er monteret på, er 
solidt konstrueret og bevirker, at front-
systemet kan rotere og vippe element-
erne i alle vinkler. Dette giver næsten 
ubegrænsede monteringsmuligheder.
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Unik tilpasning
Materialer

Beskrivelse Værdi

Lasteevne  500 kg

Egenvægt  720 kg

Adaptor vægt Typeafhængig

Mindste bredde  1150 mm

Mindste dybde  900 mm

Mindste højde 1750 mm

Drift  8 timer

Sideforskydning 200 mm

Teleskoparm udskydning 420 mm

Ladestrøm 220 or 110 V

Batteri  2 x 152 Ah / 24 V

Ladetid  10-100 % - 8 timer

Ladetid   25-70 % - 1 time

Granit Stål Branddøre Betonelementer VægpanelerTræ Gipsprodukter Facadeelementer
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Transport

Værtsmaskiner

Gerenuk® 500 kan monteres 
på enhver værtsmaskine med 
løfteanordning. 
Montér byggematerialer fra  
0 til 100 meter i højden.

Made in Denmark

Pat. pend.

HH-Intellitech ApS 
Nykøbing Landevej 21 
4200 Slagelse 
Danmark 

Telefon: 58 26 70 17 
E-mail: info@hh-intellitech.dk  

www.hh-intellitech.dk

Produktion og salg:

Gerenuk® 500 
opfylder kravene 

fra
Maskindirektivet 

2006/42/EC.
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Gerenuk® 500's specielle  
konstruktion muliggør  
montering af f.eks.  
vinduespartier på  
altaner udefra.


