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KUBELØFTERE 
 

Et av de nyttigste redskapene i moderne biavl er en multifunksjonell kubeløfter, som eventuelt kan 

leveres i henhold til kundens spesielle krav.  

 

OVERSIKT OVER STANDARD PRODUKTER 

 

B1 – VIKTIGE FUNKSJONER: 

 

• Kraftig elektrisk vinsj med automatisk bremsesystem 

som kan holde opptil 6 tunge skattekasser i låst posisjon 

• Justerbar bred griper løfter kassene fra begge sider 

• Lekkasjefritt batteri (12 V 20 Ah) som varer opptil 5 

dager uten lading 

• Batteriindikator som viser når lading er nødvendig 

• Galvanisert overflate beskytter konstruksjonen mot 

korrosjon 

• Demonterbart design gjør forsendelse og transport 

enkelt 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUKTDETALJER: 

  

• Høsting og transport av skattekasser  

• Gjør det enkelt å rengjøre eller skifte bunnbrett, samt kontroll og plukkhøsting i hvilken som 

helst kasse 

• Løfte og flytte stabler av tomme eller fulle honningkasser eller yngelkasse, enkle eller doble 

paller, bøtter med sukkersirup, sekker med sukker, etc. 

• Kan brukes både inne og ute 

  

Spesifikasjoner:  

  

• Løftehøyde:   140 cm 

• Vekt:      32 kg 

• Størrelse: Høyde x Bredde x Dybde = 183 x 71 x 56 cm 

• Løftekapasitet:  160 kg 
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KONSTRUERT I ALUMINIUM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B2 – VIKTIGE FUNKSJONER: 

  

• To typer justerbare gripere som benyttes til forskjellige typer kasser 

• Lekkasjefritt batteri (12 V 10 Ah) med kapasitet til å løfte tunge kasser opptil 100 ganger før 

det trenger lading 

• Batteriindikator som viser når lading er nødvendig 

• Lett aluminiumsramme med lang levetid 

• Horisontal design som gir bedre stabilitet mens du arbeider med tung last i terrenget 

• Leveres demontert for lavere fraktkostnader 

  

PRODUKTDETALJER: 

  

• Høsting og transport av skattekasser 

• Gjør det enkelt å rengjøre eller skifte bunnbrett, samt kontroll og plukkhøsting i hvilken som 

helst kasse 

• Løfte og flytte stabler av tomme eller fulle honningkasser eller yngelkasse, enkle eller doble 

paller, bøtter med sukkersirup, sekker med sukker, etc. 

• Kan brukes både inne og ute 

• Batteriet kan lades enten ved et innebygd solcellepanel eller gjennom en vanlig batterilader, 

som er inkludert 

  

Spesifikasjoner:  

  

• Løftehøyde:   107 cm 

• Vekt:      22 kg 

• Størrelse: Høyde x Bredde x Lengde = 66 x 69 x 175 cm 

• Løftekapasitet:  100 kg 
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KONSTRUERT I ALUMINIUM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B3 – VIKTIGE FUNKSJONER: 

   

• To typer justerbare gripere som benyttes til forskjellige typer kasser 

• Lekkasjefritt batteri (12 V 10 Ah) som kan løfte tunge kasser opptil 100 ganger før det 

trenger lading 

• Batteriindikator som viser når lading er nødvendig 

• Lett og slitesterk aluminiumsramme 

• Horisontal design som gir bedre stabilitet mens du arbeider i terrenget 

• Sendes demontert for lavere fraktkostnader 

 

PRODUKTDETALJER: 

  

• Høsting og transport av skattekasser  

• Gjør det enkelt å rengjøre eller skifte bunnbrett, samt kontroll og plukkhøsting i hvilken som 

helst kasse 

• Løfte og flytte stabler av tomme eller fulle honningkasser eller yngelkasse, enkle eller doble 

paller, bøtter med sukkersirup, sekker med sukker, etc. 

• Kan brukes både inne og ute 

• Batteriet kan lades enten ved et innebygd solcellepanel eller gjennom en vanlig batterilader, 

som er inkludert 

  

Spesifikasjoner:  

  

• Løftehøyde:   122 cm 

• Vekt:      27 kg 

• Størrelse: Høyde x Bredde x Lengde = 66 x 69 x 175 cm 

• Løftekapasitet:  112 kg 
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GARANTI 

Fabrikken gir 7 års begrenset garanti på produktet. Garantien gjelder ikke for hjul, batteri og fysiske 

skader som skyldes fall under transport. 

 

SIKKERHETSREGLER 

• Når en jobber i bigården bør en være kledd i normalt verneantrekk mot bistikk 

• Ikke forlat eller bruk produktet når barn er i nærheten 

• La aldri et barn bruke kubeløfteren på grunn av risikoen for å skade seg eller løfteren 

• Personer som er 16 år eller yngre har ikke lov til å betjene kubeløfteren 

• Bruk alltid kubeløfteren på et relativt utjevnet underlag. For sikker jevnhet, plasser en 3/4 " x 

12 '' x 24'' kryssfiner på bakken nær kuben, og plasser deretter kubeløfteren på finerplaten 

• Løfting av tung belastning ved stor helling kan føre til velt og skade 

• Operatøren av kubeløfteren er ansvarlig for å bruke verktøyet på en sikker måte 

• Feil bruk av kubeløfteren kan føre til personskade eller skade på utstyr 

 

 

DATABLAD KUBELØFTERE      

        
BENEVNING  B1  B2  B3 

materiale  GALV. STÅL  ALUMINIUM  ALUMINIUM 

LØFTESTILLING  VERTIKAL  HORISONTAL  HORISONTAL 

LETTBETJENTE HENDLER JA  JA  JA 

STØTTEHJUL  NEI  JA  JA 

SPENNINGSINDIKATOR JA  JA  JA 

BATTERILADER  JA  JA  JA 

19.  JA  JA  JA 

BATTERI'   12 V 20 Ah  12 V 10 Ah  12 V 10 Ah 

LØFTEKAPASITET  120 KG  100 KG  120 KG 

LØFTEMETODE  EL VINSJ  2 AKTUATORER  SKYVESTAKE 

STABIL MED SIST'  JA  JA  JA 

LØFTEHØYDE  140 CM  107 CM  122 CM 

EGEN VEKT  32 KG  22 KG  22 KG 

GARANTI   7 ÅR  7 ÅR  7 ÅR 

DIMENSJON (CM)  71 x 183 x 56  69 x 66 x 175  69 x 66 x 175 

KOMPAKT FORMONTERT JA  JA  JA 

 

 

TA VARE PÅ HELSA.  

 

Unngå rygg- og muskelskader ved bruk av hensiktsmessige løfteinnretninger, som i tillegg gjør 

arbeidet hurtigere og mer effektivt. En kubeløfter er hensiktsmessig i de fleste bigårder og kan 

brukes over alt der terrenget er rimelig plant og ikke for mykt.  

Vu leverer alle typer bimateriell fra anerkjente produsenter, som tilfredsstiller gjeldende standarder 

og kvalitetskrav, med særlig søkelys på det som letter arbeidet og gir større effektivitet.  

Ta gjerne kontakt om dine behov, så finner vi en god løsning. 
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