
 

TL Smart Up ProTL Smart Up Pro

✓ Professioneel gebruikProfessioneel gebruik

Extra diepe treden (80 mm)

Voor intensief, professioneel gebruik

Telescopisch dus compact op te bergen

Gereedschap altijd bij de hand

TL Smart Up Pro. Telescopische ladder voor de professionalTL Smart Up Pro. Telescopische ladder voor de professional

De TL Smart Up Pro is de eerste professionele, telescopische ladder met treden. De extra diepe treden zorgen voor een groot staoppervlak zodat u prettig en veilig
werkt. Met de geïntegreerde muurafhouder met toolbag heeft u het gereedschap altijd bij de hand. Wel zo handig en veilig.

Deze telescopische ladder is automatisch inschuifbaar. Met het ABS soft close systeem schuift de ladder heel geleidelijk in zodra u hem ontgrendelt. Uw vingers
zijn zo optimaal beschermd. De TL Smart Up Pro is op variabele werkhoogtes te gebruiken. Dé ideale ladder voor de professional die op locatie werkzaamheden
moet verrichten.

Stabiel en zekerStabiel en zeker

Stabiliteitsbalk en antislip voeten zorgen ervoor dat je altijd stevig en stabiel staat.

Gereedschap altijd bij de handGereedschap altijd bij de hand

Met de geïntegreerde muurafhouder heb je gereedschap altijd bij de hand. Wel zo handig en veilig.

Eenvoudig te bedienenEenvoudig te bedienen

De centrale bediening is uniek. Met slechts één handeling ontgrendel je de hele ladder en schuift deze automatisch in.

Veilig werkenVeilig werken

Met deze telescopische ladder werk je altijd veilig. Door de extra diepen sporten sta je altijd veilig en stabiel.

ABS technologieABS technologie

Met het soft close systeem schuift de ladder heel geleidelijk in zodra je hem ontgrendelt. Je vingers zijn zo optimaal
beschermd.

ProductspecificatiesProductspecificaties

ArtikelnummerArtikelnummer Aantal sportenAantal sporten Opberglengte (m)Opberglengte (m) Uitgeschoven lengte (m)Uitgeschoven lengte (m) Max. werkhoogte algemeen (m)Max. werkhoogte algemeen (m) Gewicht (kg)Gewicht (kg) EANEAN

500360 1 x 11 0,90 3,30 4,20 12,30 8711563216723

500361 1 x 13 0,95 3,90 4,80 17,80 8711563216730
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