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Productnummer 
 • Wallom2-wandlift - zwart (RAL 9005) 10080250 

Een lift die zeer strak tegen de wand kan worden bevestigd en 
een enorm uitgebreid hoogtebereik heeft. 

Bevestigingssysteem 
 • Elektrisch liftsysteem van Linak®

 • Zeer strakke wandmontage - 75 mm!

 • Vloerstandaard: 2 stelvoetjes

 • Kleur lift: Aluminium en zwart

 • Max. gewicht: 150 kg

 • Netspanning 240 V AC, 50 Hz 

Kenmerken 
 • Hoogteverstelling: Elektrisch

 • Geïntegreerde extra hoogte - 350 mm

 • Bedieningspaneel:  
Omhoog en omlaag 
3 programmeerbare knoppen om uw voorkeurswerkhoogte in 
te stellen

 • Hefsnelheid: 15 mm/s - van beneden naar boven in 25 sec.

 • Vesa-afmetingen: 
400 mm (b) x 400 mm (h) 
600 mm (b) x 400 mm (h)

Optionele accessoires 
 • Pennenbakje: 50 mm (d) x 500 mm (b) (zie nr. 2) 10080257 

Kwaliteit en veiligheid
 • TUV-certificaat 

Garantie
 • 5 jaar garantie op basis van carry-in 

Logistieke afmetingen
 • Afmetingen doos (mm):  1347 (b) x 670 (d) x 196 (h) - 38 kg

 • EAN  8719481480004

Over de Wallom2-lift
De Wallom2 heeft een hoogwaardig solide hefsysteem met 
een lineaire actuator van LINAK®.

 • Soepel en geluidloos hefsysteem

 • Robuust en sterk ontwerp

 • Levensduur lift (cyclus omhoog en omlaag): 10.000
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Aan dit gegevensblad kunnen geen rechten worden ontleend. Productspecificaties en gegevens van dit product kunnen zonder kennisgeving worden 
gewijzigd ter verbetering van de betrouwbaarheid, de werking, het ontwerp of anderszins. Alle rechten voorbehouden.
CTOUCH-producten en -diensten die in dit document worden genoemd, evenals de respectieve logo's daarvan, zijn handelsmerken of gedeponeerde 
handelsmerken van CTOUCH Europe B.V. Alle andere product- en dienstnamen zijn handelsmerken van de respectieve eigenaars.

Kijk op www.ctouch.eu voor meer informatie.
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Beeldschermconfiguraties 
Hoogteposities Wallom2-wandlift

N/A

Geïntegreerde beugel bevestigd aan de 
voorkant van de lift (zie afb. A)

Geïntegreerde beugel gemonteerd 
boven op de lift (zie afb. B)

Met optionele extensiebeugel, 
gemonteerd aan de voorzijde

onderste 
beeldscherm in 
laagste positie

bovenste 
beeldscherm in 
hoogste positie

onderste 
beeldscherm in 
laagste positie

bovenste 
beeldscherm in 
hoogste positie

onderste 
beeldscherm in 
laagste positie

bovenste 
beeldscherm in 
hoogste positie

55 INCH 659 1940 1009 2290 429 2520

65 INCH 605 2007 955 2357 375 2569

70 INCH 668 2136 1018 2486 438 2716

75 INCH 546 2074 896 2424 316 2654

86 INCH 492 2170 842 2520 N.V.T. N.V.T.


