
www.cargomaster.org

CargoMaster
The Stair Climber for Professionals

Ideen bewegen mehr

Made in Germany
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Cargo-tuotteet

CC160/CC200

C141/C141 VarioA142

A350

C400



CargoMaster A350
Raskaiden kuormien erikoisosaaja

CargoMaster C141/C141 Vario
Kevyen sarjan versio

CargoMaster C400
Väkivahva kumppani

Tiedot
Kiipeämismekanismi                  

CargoMaster CC160/CC200
Porraskiipijöiden uusin sukupolvi

CargoMaster A142
Fiksu ratkaisu ammattikäyttöön



Toimitussisältö

Akkupaketti Laturi

Tärkeät tiedot pähkinänkuoressa

Laite CC160 CC200

Kantavuus (kg)  160 200

Siirtonopeus (porrasta minuutissa) 9-26 4-19

Kapasiteetti yhdellä akun latauksella  15-30 15-30
(kerrosta, riippuu kuormasta)

Kokonaispaino akut mukaan luettuna (kg) 28,5 29.9

Korkeus (mm) 1065-1490 1065-1490

Leveys (mm) 466 466

Syvyys (mm) 290 290

Kuljetettavan kuorman paino

200 kg
enintään

160 kg
enintään

tai

Sidontaliinat

CargoMaster



Porraskiipijöiden uusin sukupolvi
Uusi CC-sarja edustaa AAT:n kehittämää uusinta teknologiaa 
porraskiipijöissä.

Lukemattomien teknisten uudistusten avulla CC-sarja asettaa 
uusia vaatimuksia käsittelylle ja helppokäyttöisyydelle. Uusia 
ominaisuuksia on mm. pehmeä askellus (ComfortStep) 
ja selkeä akunvaraustilan näyttö.

Patentoidun ComfortStep-teknologian avulla voidaan 
käsitellä portaissa herkkiä tai helposti särkyviä tavaroita 
turvallisesti. ComfortStep laskee kuorman hiljaa ja 
pehmeästi porrasaskelmalle. Luotettava AAT:n automaattinen 
erikoisjarru pysähtyy varmasti portaan reunalle.

CargoMaster

Nämä edut puhuvat puolestaan

� Mahdollistaa raskaiden kuormien (kantavuus 
200 kg) kuljettamisen turvallisesti

� ComfortStep laskee kuorman hiljaa ja 
pehmeästi porrasaskelmalle. 

� Siirtonopeus säädettävissä portaattomasti

CC160/CC200 verkossa



Tärkeät tiedot pähkinänkuoressa

Kantavuus (kg)  350

Siirtonopeus (porrasta minuutissa) 4-10

Kapasiteetti yhdellä akun latauksella 15-30 (kerrosta, riippuu kuormasta)

Kokonaispaino akut mukaan luettuna (kg) 46 

Korkeus (mm) 1130

Leveys (mm) 590

Syvyys (mm) 520

A350

350 kg
enintään 

Laturi Sidontaliinat Akkupaketti 

Toimitussisältö

Kuljetettavan kuorman paino

Video

Kiipeämismekanismi

Käyttökohteet



Erikoisosaaja raskaita kuormia varten
Tämä porraskiipijä kuljettaa vaivattomasti enimmillään 350 
kg:n painoiset kuormat portaikkoja pitkin. Kiipijä soveltuu 
erinomaisesti raskaiden uunien ja lämmityskattiloiden 
kuljettamiseen. Säädettävän levynokan ansiosta kuorman 
painopistettä voi siirtää siten, että paino jakautuu tasaisesti. 
Turvajarrut pysäyttävät laitteen automaattisesti jokaisen portaan 
reunalla, olivat portaat sitten puuta, marmoria tai metallia.

CargoMaster A350:n portaattoman nopeussäädön ansiosta 
voit säätää nopeuden sopivaksi tilanteeseen kuin tilanteeseen. 
Lisäksi CargoMaster A350 on varustettu toiminnolla, jonka 
avulla kuormaa on mahdollista siirtää vain porras kerrallaan. 
Tämä toiminto on hyödyllinen siinä tapauksessa, että kuormaa 
on erityisen hankalaa siirtää portaikossa.

 

CargoMaster

Nämä edut puhuvat puolestaan

 � Kuorman painopistettä voi siirtää säädettävän 
levynokan ansiosta

 � Mahdollistaa raskaiden kuormien (kantavuus 
350 kg) kuljettamisen turvallisesti

 � Siirtonopeus säädettävissä portaattomasti

A350 verkossa



Tärkeät tiedot pähkinänkuoressa

Kantavuus (kg)  140

Siirtonopeus (porrasta minuutissa) 8-25

Kapasiteetti yhdellä akun latauksella 30-50 (kerrosta, riippuu kuormasta)

Kokonaispaino akut mukaan luettuna (kg) 32 

Korkeus (mm) 1120

Leveys (mm) 580

Syvyys (mm) 470

A142

Toimitussisältö

Laturi 

Kuljetettavan kuorman

140 kg
enimmäispaino 

Sidontaliinat Akkupaketti 

Video

Kiipeämismekanismi

Käyttökohteet



CargoMaster

Fiksu ratkaisu ammattikäyttöön

Pesukone on siirrettävä viidenteen kerrokseen? Puuttuuko 
rakennuksesta hissi? Ohjattavissa oleva porraskiipijä 
CargoMaster A142 selviää tästä ongelmitta.

Kodinkoneiden kuljettamiseen kehitetty kiipijä A142 
kuljettaa kaikenlaisen kuorman niin portaita ylös kuin 
alaskin 140 kg:n painoon saakka. A142 on käyttökelpoinen 
niin kapeissa portaikoissa kuin kierreportaissakin. Käyttäjä 
voi säätää porraskiipijän A142 täsmälleen tarpeitaan 
vastaavasti korkeussäätöisten kahvojen ansiosta. Näin 
kuormien siirtäminen on helppoa ja vaivatonta.

CargoMaster soveltuu paitsi kuormien käsittelyyn 
portaikoissa myös kuljetusauton kuormaamiseen/kuorman 
purkamiseen autosta.

Nämä edut puhuvat puolestaan:

 � soveltuu erityisesti kodinkoneiden kuljettamiseen

 � huoltovapaa

 � puhkeamattomat renkaat

A142 verkossa



Tärkeät tiedot pähkinänkuoressa

Laite  C141

Kantavuus (kg)   140

Siirtonopeus (porrasta minuutissa)  8-30

Kapasiteetti yhdellä akun latauksella  15-30
(kerrosta, riippuu kuormasta)

Kokonaispaino akut mukaan luettuna (kg)  26

Korkeus (mm)  1380

Leveys (mm)  450

Syvyys (mm)  300

C141/C141V

140 kg
enintään

Laturi SidontaliinatAkkupaketti

Toimitussisältö

Kuljetettavan kuorman paino

Video

Kiipeämismekanismi

Käyttökohteet



C141/C141V
Fiksu ratkaisu kuljetusongelmiin
Porraskiipijät CargoMaster C141/C141V sopivat erityisesti  
logistiikka- ja käsityöalojen käyttöön, jolloin kuorman  
siirtämisen on tapahduttava turvallisesti, nopeasti ja 
joustavasti. 

Saatavissa ovat mallit C141/C141V, jonka kantavuus on 
140 kg. Laitteella on mahdollista kiivetä enimmillään 30 
porrasta minuutissa (nopeus riippuu kuormasta). 

Näiden porraskiipijöiden turvallinen kiipeämismekanismi 
soveltuu myös kuorman käsittelyyn kierreportaissa. Laitetta 
voi käyttää myös lähes kaikenlaisilla pinnoilla.

CargoMaster

Nämä edut puhuvat puolestaan

 � Käyttökelpoinen lähes kaikenlaisissa portaikoissa

 � Monipuolinen, nopea ja ohjattavissa

 � Puhkeamattomat renkaat

C141/C141V verkossa



Tärkeät tiedot pähkinänkuoressa

Kantavuus (kg)  400

Siirtonopeus (porrasta minuutissa) 3-8

Kapasiteetti yhdellä akun latauksella 8-15 
(kerrosta, riippuu kuormasta)

Akut 2 x 12 V / 5,0 Ah 

Suurin nostokorkeus (mm) 700

Suurin laskusyvyys (mm) 210

Kokonaispaino tyhjänä akut mukaan luettuna (kg) 84 

C400

400 kg
enintään

Laturi SidontaliinatAkkupaketti

Toimitussisältö

Kuljetettavan kuorman paino

CargoMaster

Video

Kiipeämismekanismi

Käyttökohteet



C400
Kuljettaa vaivatta raskaimmatkin 
kuormat
CargoMaster C400 on suunniteltu poikkeuksellisen 
raskaiden kuormien käsittelyyn. Mallin C400 avulla pystyt 
siirtämään yksin enimmillään 400 kg:n kuorman sekä 
ylös- että alaspäin portaita kuin tasaisella alustallakin. Näin 
tämä malli tarjoaa kaiken sen, mitä odotat luotettavalta 
työtoverilta!

Kuorman painopisteen voi säätää optimaaliseksi sähköi-
sesti säädettävien kuormahaarukoiden ansiosta. Tämän 
ansiosta kuormaa on helppo siirtää niin portaikoissa kuin 
tasaisellakin alustalla. Myös ajoneuvojen kuormaaminen ja 
kuorman purku ajoneuvoista käy vaivattomasti laitteeseen 
kuuluvan nostimen ansiosta.

CargoMaster

Nämä edut puhuvat puolestaan 

� Vähentää huomattavasti henkilöstön rasitusta

� Kuorman painopiste säädettävissä sähköisesti 
säädettävän kuormahaarukan avulla

� Laitteeseen integroitu nostin kuormaamista ja 
kuorman purkua varten

C400 verkossa
C4

00



Kätevien varusteiden avulla CargoMaster-laitteet ovat 
muunnettavissa siten, että ne soveltuvat kaikenlaisiin 
kuljetustilanteisiin.

Varusteet



Kiipeämismekanismi

C-järjestelmä 

Kiipeämismekanismi

Luotettava kiipeämismekanismi ylittää turvallisesti jokaisen 
portaan. Se selviää myös kierreportaista ja soveltuu käytettäväksi 
lähes kaikenlaisilla pinnoilla. Mekanismi ei vahingoita portaiden 
reunoja.

A-järjestelmä 



AAT Alber Antriebstechnik GmbH
Ehestetter Weg 11 · D-72458 · Albstadt, Germany
Puh.: +49.(0) 74 31 12 95-120 · Faksi: 12 95-35
www.cargomaster.org · info@cargomaster.org

CargoMaster-sarja —  
porraskiipijä ammattikäyttöön
AAT suunnittelee älykästä tekniikkaa, jonka avulla pystyt 
ratkaisemaan kuljetukseen liittyvät ongelmasi sekä vähentämään 
kuljetustöiden aiheuttamaa rasitusta.

Yritys hyödyntää pitkään kokemukseen perustuvaa tietämystään 
ja osaamistaan innovatiivisten käyttövoimajärjestelmien ja 
kiipeämisen apuvälineiden kehittämiseen.

Yritys AAT Alber Antriebstechnik on sertifioitu standardin DIN EN 
ISO 9001:2008 mukaisesti.

Pidätämme oikeuden tuotteiden kehittämistä 
palveleviin teknisiin muutoksiin.

CargoMaster-järjestelmä täyttää
direktiivin 2006/42/EY vaatimukset.
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Cargomaster online


