


Engineering for løft af laster
GUIL er en spansk producent med over 35 års erfaring inden for metalindustrien, specialiseret i design og produktion af materiale
lifte til industriel brug (til vedligeholdelses-, installations- og byggefirmaer), som er karakteriseret ved at være meget innovative,
effektive og sikre.
Hovedkontoret findes i L’AIcUdia, en by der kun ligger 30 km fra regionens hovedstad, Valencia med mere end 5000 m2 til
prototype og testværksteder, fabriks- og maskinområder, skæring, svejsning, maling, montering osv., kvalitetskontrolafdeling,
lager- og forsendelsesafdeling, salgs- og marketingafdeling og kundeserviceafdeling.
Kernen i firmaet er det tekniske team af ingeniører, der er dedikeret til at udvikle løftetårne ( (ogvind-upstativer af højeste kvalitet ,
samt et salgspersonale, der tilbyder en hurtig, kompetent og professionel kundeservice,
Vi fremstiller over 30 modeller af løftetårne ( (medkompaktedesigns, der giver brugeren en sikker og praktisk mulighed for at løfte
mange typer last. Takket være denne brede vifte af modeller og deres alsidighed, der kan bruges til så mange forskellige opgaver
sammen med adaptere designet til funktionalitet, kan vores lifte ( (brugespåmange områder og er velkendte for deres høje kvalitet
og holdbarhed.
Siden 1983 har GUIL oplevet hurtig og konstant udvikling og vækst, hurtigt omstillet sig de stadigt skiftende markedskrav og
løbende forbedret produktionssystemerne. Takket være et stort distributionsnetværk over de 5 kontinenter og tilstedeværelse på
de vigtigste nationale og internationale messer eksporterer GUIL lidt over 89% af deres samlede produktion til over 90 lande
verden over.

Vælg en model og løft
GUIL fremstiller materiale lifte der tilbyder:

GUIL - Innovative løfteløsninger
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- Maksimal stabilitet, sikkerhed og holdbarhed
- Tidsbesparelse 100% produktivitet
- Kompakte lifte - Fylder minimalt i køretøjer
- Stor manøvredygtighed til nem, sikker og bekvem løft.
- Hurtig og nem opsætning uden brug af værktøj. Der er ingen løse dele
- Kompakte og lette design for nem håndtering. Én person operation
- Industrielle applikationer. Indendørs og udendørs anvendelser
- Maksimal alsidighed. En bred vifte af tilbehør og adaptere til rådighed for at opfylde alle løftebehov
- Bærbare designs til nem transport og opbevaring på små steder. Gang og adgang til en enkelt dør
- Stabil stålbase.(Epoxy belagt til udendørs brug) med hjul, der ikke afsmitter
- Lavet i Spanien - 100% service. Tilgængelighed af alt tilbehør og reservedele
- Bremse i hejsesystemet, der låser lasten, når håndtaget frigøres.
- Manuel spil udstyret med et eller to aftagelige håndtag for nem opbevaring af liften.
-Lifterne er udstyret med tre sikkerhedssystemer for at garantere maksimal pålidelighed.
- Aluminium og stål gør dem robuste, men let konstruktion designet til at løfte, placere og installere et stort udvalg af produkter
- Vendbare gafler for ekstra højde og bedre positionering af lasten.
- Alle liftserier overholder de europæiske standarder, der garanterer maksimal sikkerhed.
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Maks Maks last Min. højde

Maks højde Maks last Min. højde

Maks højde

Maks højde

Maks højde

Maks last

Maks last

Maks last

Min. højde

Min. højde

Min. højde

Sammenligningstabeller



BC-06/H
Lastplatform
45x45 cm
(ikke inkl.)

Ø 35 mm
top tap

Maks højde Maks last Min højde Net. vægt

Materialelift



Ø 35 mm
top tap

BC-06/H
Lastplatform
80x40 cm
(ikke inkl.)

R-710
Sæt med 3 hjul
(Ikke inkl.)

Materialelift



Hjul ikke inkluderet

Materialelift

BC-02/M

Lastplatform (80x40 cm)
(Ikke inkl.)

Sæt med 2 dobbelt hjul pr. ben.
(1 med bremse) Til ELC-720 Lift



Materialelift

BC-02/M
Last platform (80x40 cm)
(Ikke inkluderet)



BC-02/M
Last platform
80x40 cm
(ikke inkluderet)

Til adaptorer med
Ø 35 mm tap

Materialelift



Materialelift

Til adaptorer med
Ø 35 mm tap

BC-02/M
Last platform
80x40 cm
(ikke inkluderet)



Materialelift

BC-02/M
Last platform
80x40 cm
(ikke inkluderet)

Til adaptorer med
Ø50-55 mm tap



Materialelift

BC-02/M
Last platform
80x40 cm
(ikke inkluderet)

Til adaptorer med
Ø50-55 mm tap



Adaptorer & tilbehør
Lastplatform Lastplatform Benadaptor

Benadaptor

Sæt med 3 adaptorer

Sæt med 4 adaptorer

Lastbakke Lastbakke
Foldet dimension Foldet dimension

Hjuladaptor til Materialelift Hjuladaptor til Materialelift Ref. ELC-710

Sæt med 3 hjul

Sæt med 4 hjul
Sæt med 3 adaptorer

Hjul til Materiale lift Ref. ELC-720

Adaptorer til lys. F.eks oversvømmelseslys



SSSEEERRRIIIEEE Materialelift



DetaljerSSSEEERRRIIIEEE
Materialeliftene er forsynet med dobbelt sikkerheds bremsesystem

Auto bremsesystem på hejsespil
I hht. CE direktiv

Intern pendul bremse Maste sektion
blokeringssystem

Flere overlab af master
Forhindre fiskestangseffekt

Justerbare
manøvreringsøvreringshåndtag
med hjul

Forstærkede gafler incl.
(Aftagelige). Reversibelt og
justerbart design

2 stabiliserings-
seler for stor
stabilitet

Justerbar mast
blokeringssystem ved
vandret transport

Justerbare ben

Store hjul for nem manøvrering

Kompakt designs
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MaterialeliftSSSEEERRRIIIEEE



DetaljerSSSEEERRRIIIEEE

Auto bremsesystem på hejsespil
I hht. CE direktiv

Intern pendul
bremse

Maste sektion
blokeringssystem

Flere overlab af master
Forhindre
fiskestangseffekt

Justerbare
manøvreringshåndtag
med hjul

Forstærkede gafler incl.
(Aftagelige). Reversibelt
og justerbart design

2 stabiliseringsseler for
stor stabilitet

Justerbar mast
blokeringssystem ved
vandret transport

Foldestøtteben inkluderet

Justerbare ben

Ben kan indsættes foran eller
bagved liften ved positionering
foran mur

Kompakt design og 12 hjul inkluderet
for nem manøvrering (Horisontalt og vertikalt)

Ø150 mm justerbare hjul
for korrekt nivellering



SSSEEERRRIIIEEE Specifikationer
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SSSEEERRRIIIEEE Materialelift



SSSEEERRRIIIEEE Detaljer

Auto bremsesystem på hejsespil
I hht. CE direktiv

Intern pendul
bremse

Maste sektion
blokeringssystem

Flere overlab af master
Forhindre
fiskestangseffekt

Forstærkede gafler incl.
(Aftagelige). Reversibelt
og justerbart design

2 stabiliseringsseler for
stor stabilitet

Justerbar mast
blokeringssystem ved
vandret transport

Foldestøtteben inkluderet

Justerbare ben

Kompakt design og 12 hjul inkluderet
for nem manøvrering (Horisontalt og vertikalt)

Ø150 mm justerbare hjul
for korrekt nivellering

Ben kan indsættes foran eller
bagved liften ved positionering
foran mur

Justerbart
manøvringshåndtag med
Ø 200 mm hjul. Inkl.
3 positioner



Specifikationer



SSSEEERRRIIIEEE Materialelift



SSSEEERRRIIIEEE Detaljer

Auto bremsesystem på hejsespil
I hht. CE direktiv

Intern pendul
bremse

Maste sektion
blokeringssystem

Flere overlab af master
Forhindre
fiskestangseffekt

Forstærkede gafler incl.
(Aftagelige). Reversibelt
og justerbart design

2 stabiliseringsseler for
stor stabilitet

Justerbar mast
blokeringssystem ved
vandret transport

Foldestøtteben inkluderet

Justerbare ben

Ø150 mm justerbare hjul
for korrekt nivellering

Ben kan indsættes foran eller
bagved liften ved positionering
foran mur

Kompakt design og 12 hjul inkluderet
for nem manøvrering (Horisontalt og vertikalt)

Justerbart
manøvringshåndtag med
Ø 200 mm hjul. Inkl.
3 positioner

Materialeliftene er forsynet med dobbelt sikkerheds bremsesystem



Specifikationer



Inkl.





“ELECTRIC” Elektrisk løftesystem

Elektrisk løftesystem til TORO Lifte |B - C - D serie]

Tilbehøret består af en 75OW METABO boremaskine og en adapter, der fastgør det til håndspil på løfteren.
Adapteren sikrer en fast fastgørelse af boret, så brugeren ikke er forpligtet til at holde boret på plads. Denne detalje gør
det ikke kun let at bruge, men forhindrer også mulig risiko for kropsskader.

‘ELECTRIC’ -systemet installeres hurtigt og nemt og har følgende referencer afhængigt af masten, det vil blive brugt
sammen med:

TORO B-Serie liftes - ref. ELECTRIC B
TORO C-Serie lifter - ref. ELECTRIC C
TORO D-Serie lifter - ref. ELECTRIC D

NOTE: Når dette elektriske system anvendes har TORO D-Serie master en maksimum kapacitet på 350 kg.
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Praktisk og meget sikkert system, der giver
mulighed for at hæve og sænke TORO-
materialelifterne elektrisk
(Serie B, C og D]; konvertering af de manuelle
tårne til elektriske tårne.

‘ELECTRIC’ systemet er et meget nyttigt tilbehør,
der giver dig mulighed for hurtigt og ubesværet at
hæve TORO-liftene, hvilket garanterer den største
sikkerhed til enhver tid.



Anvendelser
GUIL fremstiller en bred vifte af innovative lifte, adaptere og tilbehør designet til at dække behovene til en lang række
Løfte applikationer:

INSTALLATIONER
* Klimaanlæg
* Elvarmere
* Solpaneler
* Væg og loft materialer
* Elektriske armaturer
* Rulleskodder eller markiser
* Ventilationssystemer
* Gurders i stål
* Rørledning
* Tønder og metaltromler

KONSTRUKTION -
* Håndtering af byggematerialer
* Håndtering af paller
* Installationer af elektriske skilte
* Store skærme - Billboards

STAND & HANDELSMESSER
* Dekorationsstande
* Opstilling af messer
* Konferencer
* Storeskærme og skærme
* Højtaler stande festivaller

VEDLIGEHOLDELSESARBEJDE
* Hoteller
* Lufthavne
* Stadioner
* Vedligeholdelsesfirmaer
MANUELE JOB
* Metalarbejde
* Træarbejde
* Aluminiumsramme


