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Bouwlift  BL 400 G  - Monte-Charge BL 400 G   
 
Reeds meer dan 1.100 stuks verkocht van vorig type BL300E.  

Nu nieuw type BL400G  dat voldoet aan de laatste Europese machinerichtlijn 
NEN-EN12158-1 + verbetering technische eigenschappen. Voorzien van 2 
zijhekken met automatisch openende borstweringen en elektrisch vergrendeld 

langs beide zijden = BIJ WET VERPLICHT !! De lift wordt automatisch 
uitgeschakeld bij het laden en lossen met open borstweringen.  

 
 
 

 
 

 
  
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
In één woord is de BL 400 G revolutionair te noemen , zowel qua 

ontwerp als constructie. Kortom de meest complete en veilige bouwlift 
op de markt, koploper in haar soort !  

 
 
 

 

Technische gegevens – Données techniques 

 

Vermogen kWpk/puissance kW/Cv 1,3 / 1,7 

Hijsvermogen / Capacité de levage 400 kg  

Kabeltrommel / Tambour Ø 120 x 280 

gegroefd/rainuré 

Hijskabel / Câble de levage  Ø  6 mm – 60 m  

Hijssnelheid / Vitesse de levage 14 m/min 

Standaardhoogte/ Hauteur standard 7 m  

Nuttige hoogte met standaardmast/ 

Hauteur utile avec mât standard 

5,90 m 

Maximale  hoogte onverankerd / 

Hauteur maximale non-ancré 

7 m  

Maximale  hoogte verankerd / 

Hauteur maximale non-ancré 

16m 

Afmetingen in transporttoestand (Lx 
Bx H) / Dimensions en état de 

transport (Lo x La x H) 

7,60 x 1,75 x  
2,42 m  

Totaalgewicht / poids total  620 kg zonder 

zijhekken / sans 
parois latérales 

658 kg met 
zijhekken / avec 
parois latérales 
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• Zelfmonterend met behulp van motor (zelfs bij gebruik van 2 
verlengstukken). 

• Hijsvermogen 400 kg. 

• Grote wielen voorzien van spatborden. 
• Groot platform voor 2 kruiwagens : 1,5 x 1,23 x 1,10 m met watervaste 

antislipvloer en rugwand.  
• Driehoekige mast. 
• Volledig verzinkt. 

• “Bouwmat Parallel-systeem” voor een soepele montage en demontage van 
de mast.  

• 2 inklapbare stabilisatoren.  
• Opklapbaar platform en voorhek.  

• Hekken voorzien van plint. 
• Valbeveiliging bij kabelbreuk. 
• Slappe-kabelbeveiliging. 

• Automatische boven-en benedenafslag.  
• Elektrische lier 220 V – monofasig – vermogen 1,3 KW (1,7 PK) – 

drukknoppenbediening 24 V met noodstop, tevens uitgerust met een 
algemene stroomschakelaar. 

• Montage van verlengstukken gebeurt op de begane grond.  

 
OPTIES 

• Elektrisch vergrendelbare verdiepingsdeur met automatisch openende 
slagboom. 

• Mastverlengstukken 1,5 m 

• Verkeersverlichting. 
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