
GEDA LIFT
Goederenlift 200Z



2 / GEDA goederenlift 200Z GEDA goederenlift 200Z / 3

“THE NEXT LEVEL”
GEDA GOEDERENLIFT 200Z

Aandrijving - Elektrisch 230V / 16A / 1.7kW

Max. hefcapaciteit 200 kg 

Max. opbouwhoogte 35 m 

Max. hefsnelheid 25 m/min  

Eigen gewicht 140 kg 

Bediening  Draadbediening 

Platformafmetingen 1.40 x 0.80 x 1.10 m 

Eerste verankering  0.80 m  

Verankeringen Om de 4 meter 

Gewicht platform 44 kg 

Platform 90° links en rechts zwenkbaar 

Max. doorsteek ladder 3 m 

Veiligheid Optisch- en akoestisch signaal

Toepassing Binnenstedelijke werkzaamheden 

 Liftschachten 

 Steigerbouw

Optioneel

Etage Automatische etagebesturing 

Transport Aanhanger 

Bediening 20 meter verlengkabel

De GEDA 200Z is een compacte en lichte goederenlift/tandheugellift. Deze 

goederenlift kan maximaal 200 kg tillen en heeft een hefsnelheid van 25m/

min. De afmetingen van het platform zijn 1.40 x 0.80 x 1.10 meter. De totale 

opstelling neemt maar 1.50 bij 1.50 meter in beslag. De lift wordt parallel aan 

de steiger/gevel gebouwd. Ideaal als er weinig ruimte beschikbaar is. De GEDA 

200Z goederenlift is op te bouwen tot maximaal 35 meter hoogte. Meer weten? 

Kom gerust langs in onze showroom voor advies. 

CAPACITEIT 

OPBOUWHOOGTE 

COMPACTHEID 

HANDZAAMHEID

MOGELIJKHEID OM TE LEASEN

Eigenschappen

Bij HOCAP heeft u de mogelijkheid om 
uw aankoop te financieren door middel 
van leasing. Onze verkoopadviseurs 
kunnen u inlichten over welk vast 
maandbedrag u dan betaalt.

Tandheugellift 
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5.1 Uitrusting 

Fig. 8 GEDA 200 Z 

1 Basiseenheid met grondmast 6 Laadklep 
2 Eindeloopschakelaar voor afslag beneden 7 Ladderklem met bevestigingsbuis 
3 Veerkabeltrommel 8 Ladderelement 
4 Montagebeschermbeugel 9 Eindschakelaarbeugel voor 

eindeloopschakelaar boven of beneden 
5 Lastplatform 10 Neerstortbeveiliging "Simpel" 

Steigerpijp houder 
In de houder voor steige-
relementen is ruimte voor 
steigerpijpen of ander 
materiaal.

Eindafslag
De eindafslag wordt op ge-
wenste hoogte gemonteerd. 
Maximale ladderdoorsteek 
na de eindafslag is 3 meter. 

Montage 
De GEDA 200Z is zowel aan 
de steiger als aan de muur 
te bevestigen. Bij beves-
tiging aan de muur is een 
muurbeugel nodig.. 

Verrijdbare grondeenheid
De grondeenheid is door de 
twee wielen aan de achter-
zijde te verrijden van plaats. 

Etagehek
Om de goederen op de 
verdieping uit te laden is een 
etagehek nodig. Het eta-
gehek heeft een openings-
breedte van 85 cm. 

Etageafslag
De etageafslag wordt op 
gewenste hoogte gemon-
teerd.  

Ladderelementen
De aluminium ladderele-
menten van 1 en 2 meter 
zijn eenvoudig te monteren 
en wegen slechts 12 en 
24 kg. 

Veerkabeltrommel
De kabeltrommel zit op de 
grondeenheid gemonteerd. 
De kabel loopt door de ka-
belgeleiders in de mast. 

Draaibaar platform
Het aluminium platform is 
90° zwenkbaar naar links 
en rechts. 
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Bij HOCAP 
bent u na de 
koop ver-
zekerd van 
snelle en vak-
kundige repa-
ratie. 

GEDA is een fabrikant, gevestigd in het zuiden van Duitsland. De geschiedenis 

van GEDA gaat terug tot het jaar 1929. Sinds 1975 heeft GEDA zich hoofd- 

zakelijk geconcentreerd op bouwliften, dit heeft geleid tot wereldwijde verkoop in 

meer dan 80 landen. Bij HOCAP vindt u alles van GEDA voor uw bouwproject.

Onze GEDA bouwliften worden door heel Nederland verkocht. Overal waar 
gebouwd wordt, is een GEDA te zien. De GEDA goederenlift is de kleinste 
verticale bouwlift in het assortiment van de Duitse fabrikant.   

Duitse degelijkheid
Bijna 100 jaar erva-

ring in de bouwsector. 
GEDA onderscheidt zich 

door het leveren van 
jarenlange hoogwaardige 

kwaliteit. 

Bouwliften van groot 
tot klein

Van accu ladderlift met 
120 kg capaciteit tot 

grote personen-goede-
renliften met 3700 kg 
hefvermogen. GEDA 

heeft alles. 

Veilig werken wordt 
gewaarborgd

Alle bouwliften worden 
geproduceerd volgens de 
NEN-EN 16719. Veilig-

heid gewaarborgd. 

Altijd de juiste oplossing! 

1 Het aluminium platform is 90° draaibaar.  2 De GEDA 200Z is geschikt voor vervoer van klein bouwmaterieel.
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GEDA goederenlift 200Z

Platformafmetingen

Montage tegen de muur

Montage tegen de steiger
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68

Bühne:

1,4 m

0,
8 

m

GEDA 200 Z Schwenkbühne 1 Be- und Entladerampe

Ideal für Gerüstbauer

und Bauhandwerker

Etagensicherungstür:Zubehör:

Umfangreiches Zubehör 
finden Sie unter: 

www.geda.de

ECO
Art.-Nr. 38500

GEDA goederenlift 200Z

Opstelplaats
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Platzbedarf:

Normaler Platzbedarf vor Wand Normaler Platzbedarf vor Gerüst 

Schachtmaße 

TEMPORÄRANLAGEN
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Platzbedarf:

Normaler Platzbedarf vor Wand Normaler Platzbedarf vor Gerüst 

Schachtmaße 

TEMPORÄRANLAGEN

Uitladen aan beide zijden mogelijk



Meer informatie of  
graag een offerte?

BEL ONS GERUST:

+31 (0)88 4000 700
Maandag tot en met vrijdag 08.00 - 17.00 uur

Randweg 2
4116 GH Buren 
www.hocap.nl


