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DIAGO 504 är ett elektriskt höj- och sänkbart lyftbeslag för montering av nya eller befintliga väggskåp. Lyftaren är en diagonallyft som sänker
skåpet i en bågformad rörelse ner och fram till arbetsytans framkant. Rörelsen kan stoppas på valfri höjd.
Lyftaren finns i två breddmått som passar skåp från 60,0 cm till 180 cm. Övre skåpbalken är ställbar för att passa skåphöjder mellan 70 - 110 cm.
Skåpen kan i efterhand finjusteras i alla plan (X, Y, Z) för att exakt passa till omgivande skåp. Lyftaren bygger ut 11 cm från väggen vilket måste
beaktas vid montering av omgivande skåp.
Lyftaren är utrustad med ett tillförlitligt säkerhetssystem i form av brytplattor som garanterar säker drift utan klämrisker. Belysning och
ljusramplist kan monteras på brytplattorna. Lyftaren kan integreras i kök från valfri kökstillverkare.
Egenskaper
Monteras bakom nya eller befintliga väggskåp
Sänker skåpet till framkanten av arbetsytan
Flera skåp kan monteras på samma lyftare
Passar olika skåpdjup och skåphöjder
Upptar inget utrymme i skåpet
Tunna (12 mm) klämskydd under skåp

Mikrovågsugn kan monteras i skåpet som
sänks.

Flera skåp kan monteras på samma lyftare.
Maximal bredd är 180 cm men det är en fördel
att dela upp skåpen för att inte täcka hela
arbetsytan vid nedkört läge.

I nedkört läge ställer sig skåpet i framkant på
arbetsbänken.

I uppkört läge bygger lyftaren ut skåpet 11 cm.
(På bilden sitter en täckskiva på sidan av
skåpet som döljer utbyggnaden).

Belysning kan monteras under skåpet. (Under
klämskyddsplattan).

Under skåpet monteras en klämskyddsplatta
som stoppar rörelsen vid minsta motstånd.

Varianter av denna produkt
Väggskåpslyft Granberg Diago 504 för köksskåp bredd 60 - 110 cm

Väggskåpslyft Granberg Diago 504 för köksskåp bredd 120 - 180 cm
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