
Person- og materialehejs til jeres behov
3.2 tons eller 27 personer kapacitet

SERVICE    KVALITET    SIKKERHED



Lad Platform.as være din foretrukne leverandør, hvad enten det er vores absolut 
største person- og materialehejs på det danske marked, eller vores lidt mindre 
dobbeltmastet Transportplatform.

Om du skal bygge højt eller lavt, får du, hos Platform.as, altid den bedste rådgivning 
i forhold til hvilken type elevator eller hejs der er den optimale løsning for jer. Vi 
hjælper med alt fra rådgivning i projekteringsfasen, til de mindste detaljer ved selve 
montagen. 

Vi sørger for alt fra opsætning til service, vedligeholdelse og reparation, i takt med 
jeres byggeri skrider frem.

Platform.as er både ISO 9001 og DRA Certificeret, hvilket er din garanti for sikker-
hed.

Person- og materielhejs - SC3237 - 65 (3,2 tons)
Vores SC3237 hejs, er markedets største og derfor optimalt på de opgaver, hvor I 
skal have fragtet mange, store og tunge materialer op på forskellige etager.  

Om det er nybyg eller renoveringsopgaver, hvor der skal rives ned i hele blokken, er 
vores store 3.2 tons byggehejs det oplagte valg. Og hejset er ikke alene optimalt til 
at fragte byggematerialer til vejrs. Hejset kan nemlig også fungere som elevator for 
medarbejdere - hele 27 personer af gangen. 

SC3237 er det ypperste indenfor branchen og vil i langt de fleste tilfælde spare jer 
for udgifter til kranbil, som typisk vil have en masse spildtimer, når der skal kranes 
store og tunge materialer ind i bygningen. 

Hejset kan leveres med sidedør, hvilket giver mulighed for ind- og udlæsning af 
hele paller med minilæsser eller manitou. Vores 3.2 tons byggehejs er elektronisk 
overvåget, hvilket betyder, at I hurtigt kan komme videre, hvis der er nedbrud eller 
fejlmelding. 

Hurtigt op og ned 
Hejset bevæger sig med 54 meter i minuttet, hvilket er med til at reducere ven-
tetiden for alle brugere af Elevatoren, ligesom den hydrauliske rampe - der autom-
atisk klapper op og ned  på din ønskede udgang - øger brugervenligheden. 

Hvis du vil vide mere om vores store 3,2 tons byggehejs, eller har et konkret projekt, 
hvor vores hejs kan være en mulighed, kan du kontakte salgskonsulent Kenneth 
Hansen på tlf. 23450214 eller på mail: kh@platform.as

Lej med Platform.as



Lej med Platform.as

Den store port i siden af vores 3,2 tons hejs gør, at hejset er nemt at læsse med fx en minilæsser



Max. løftekapacitet 3.200 kg. el. 27 personer

500 meter

Løftehastighed 54 m./min.

Løftestol (indvendig)
L.: 3.70 meter
B.: 1.50 meter
H.: 2.0 meter

L.: 4.40 meter
B.: 2.80 meter
H.: 3.0 meter

Mål på lågen/rampens 
åbning

Strømforbrug 125 amp / 400 v.

B.: 3.0 meter
H.: 2.0 meter

Mål på grundenhed / montering-
sområde

Max. Højde

TEKNISKE DATA
BYGGEHEJS - 3,2 TONS / 27 PERSONER
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Kunde testimonial

Kunde: KPC
Kontaktperson: Johnny Sørensen

Vi har været ude og tale med en af vores gode kunder, KPC, som bygger Pa-
pirtårnet i Silkeborg. KPC har lejet et af vores SC3237 byggehejs, som de bru-
ger til at fragte mandskab og materiel op på de korrekte etager i det høje tårn. 

Vi tog en snak med projektleder Johnny Søren om hvorfor de valgte vores 
mega hejs. 

“Vi har valgt Platform.as som hejsleverandør på Papirtårnet i Silkeborg. Vi 
havde i forbindelse med indkøb fokuseret på driftstabilitet, hejsehastighed, ind- 
lastningsfacilitet, generelt den rigtige løsning for at sikre god logistik og sidst, 
men ikke mindst, selvfølgelig den rigtige pris. Platform og deres materiel lever-
er på alle parametre og derfor er vi glade for vores gode samarbejde.”



Kunde testimonial



KONTAKT

Platform.as Sjælland

Broenge 4 
2635 Ishøj

mail@platform.as
Tlf: 32 114 333

Platform.as Jylland

Grydhøjparken 14B 
8381 Tilst

mail@platform.as
Tlf: 32 114 333


