
”Elektriske stiger”
M

ed Silkeborg stigefabriks nye lifte når vi det hele let og sikkert! A
lle lifte er en sikker og let m

åde at nå arbejdsopgaver i højden, i store lagerbygnin-
ger, eller til sportshaller og forretninger hvor m

an f.eks. skal nå lam
per og skilte. Kontakt Silkeborg stigefabrik for andre m

odeller eller m
ere info. 
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A
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ELEVA
H

 65 M
ove

D
en elektriske stige

ELEVA
 65 M

ove er en m
eget let kørt service lift, m

ed hele 6.5 
m

eters arbejdshøjde.
Kan bruges af alle der gerne vil i højden og stå stabilt m

ens 
opgaven løses let og sikkert.

Velegnet til: Let m
ontage, vedligehold, plukning af sm

å 
vare, optæ

lling, inspicering, rengøring, vinduespolering &
 

serviceopgaver.
Brancher: A

lle m
ed højt til loftet, rengøringsselskaber, 

vinduespudsere, VVS firm
aer, el installatører, butikker, lager 

&
 sportshaller

A
rbejdshøjde op til 6500 m

m

ELEVA
H

 61
ELEVA

 61 er en m
eget let betjent service lift, m

ed hele 6,1 
m

eters arbejdshøjde.
Kan bruges af alle der gerne vil i højden og stå stabilt m

ens 
opgaven løses let og sikkert. D

en kan tilm
ed let transporte-

res fra opgave til opgave

Velegnet til: Let m
ontage, vedligehold, dekoration, inspice-

ring, rengøring &
 service opgaver.

Brancher: A
lle m

ed højt til loftet, butikker, lager, sportshal-
ler, rengøringsselskaber &

 VVS firm
aer.

A
rbejdshøjde op til 6100 m

m

M
iTow

er stillads - m
åler kun 0,75x1,16 i platform


