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Ny VTL liftserie

Ny, let serie af liftkøretøjer til lille kørekort

Secondary guarding

Nyt sikkerhedssystem til kontrolpaneler

VST-52-I på larvebånd

Højvoltsisoleret lift nu klar på bæltekøretøj

Ny LAT i Storbritannien

LAT-135-H på Isuzu pickup med 500 kg lasteevne

Første 100 lifte i Frankrig

TIME Versalift France fejrer +100 lifte på det første år

A

company © 2018

VERSALIFT

VT

TIME lancerer ny letvægtsserie af lifte

Den nye VTL erstatter ETL og ETM-serierne og sikrer bedre performance, lasteevne og arbejdsforhold.

TIME Danmark har
introduceret en helt ny og
innovativ serie af Versalift
personlifte kaldet “VTL”
(Versalift Telescopic Light),
der kombinerer det formede
bomdesign fra Versalifts
heavy-duty VT-serie med den
lave vægt fra den nuværende
letvægtsserie ETL. Resultatet
af den fusion er en helt ny
serie af lifte til montering på
lette varevogne, chassiser og
pickups, som kan betjenes
med et almindeligt B-kørekort.
Suveræn performance
Den nye VTL har formede
bomme i ultra-højstyrkestål,
der giver uovertruffen
stivhed og dermed også
bedre arbejdsforhold i
kurven, fordi liftens bomme
er mindre tilbøjelige til at
bevæge sig i takt med liftens
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egne bevægelser og ydre
påvirkninger fra vind og
vejr. En anden stor nyhed
ved VTL-serien findes ved
drejetårnet, som nu er blevet
markant større, tungere og
stivere end drejetårnet på den
eksisterende letvægtsserie
ETL, hvilket i sidste ende
øger længden på bommene
og forbedrer hele liftens
væltningsmoment og dermed
også dens performance. Disse
innovationer er de primære
årsager til, at VTL-serien
opnår mærkbare forbedringer
på både arbejdshøjde og
udlæg. Strukturelt er VTLserien bemærkelsesmæssigt
robust på trods af den lave
vægt, hvormed liften har en
strukturel kurvekapacitet
på 265 kg (der dog typisk
begrænses til 230 kg af hensyn
til køretøjets stabilitet).

Kompatibel med eksisterende
Versalift-installationer
VTL-serien er kompatibel
med eksisterende Versaliftopbygninger fra taget og
ned, da den benytter mange
eksisterende komponenter.
Takket være denne høje grad
af kompatibilitet er VTLserien allerede tilgængelig
som færdig liftbil i flere
forskellige konfigurationer
med varierende arbejdshøjder
til populære køretøjer så
som Mercedes-Benz Sprinter,
Renault Master, Ford Transit,
Iveco Daily og Ford Ranger.
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har et nyt, rent design uden
udsatte komponenter eller
plastik-covere for lave
livscyklus-omkostninger og let
vedligeholdelse. På trods af
alle innovationerne beskrevet
går VTL-serien ikke på
kompromis med lasteevnen.
En VTL-liftbil er således
omkring 20 kg lettere end en
tilsvarende ETL-installation
og meget lettere end en
tilsvarende ETM-installation.

Sikker og stabil
Det er potentielt farligt at løfte
mennesker op i luften, og
derfor er VTL-serien udviklet
Lav vægt og høj lasteevne
med sikkerhed for øje. Således
Den nye VTL er udviklet og
når hverken drejetårnets
produceret i Europa og leveres udsving eller støttebenene
med en grundig pulverlakering uden for køretøjets spejle
i overensstemmelse med
- mens nødkørsel af liften
C3 ISO-standarden. Både
udføres helt nede på
bommene og drejetårnet
piedestalen under taget.
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NYT OG FORBEDRET
DREJETARN
o

VTL-serien har et nyt drejetårn
i stål. Drejetårnet er tungere,
stivere og længere (tårnets
udsving når præcist køretøjets
sidespejle) for optimal
performance uden at gå på
kompromis med sikkerheden.
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“RENT”
DESIGN

VTL’en har et “rent” design
uden udsatte komponenter
(teleskopcylinderen er inde i
bommen) eller plastikcovere for
lave livscyklusomkostninger og
let vedligeholdelse.
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SIKKER
NODKORSEL

VTL-serien er designet med
sikker nødkørsel for øje, idet
liftens ventilblok er placeret
på piedestalen nede under
drejetårnet.
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NYE, STÆRKERE
BOMME

VTL-seriens formede bomme i
ultra-højstyrkestål er stærkere
og stivere end på vores tidligere
serier*, hvilket sikrer høj strukturel
styrke, bedre performance og
forbedrede arbejdsforhold for
operatøren i kurven.
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EKSTRA
ARBEJDSHOJDE

Det længere drejetårn (1)
på VTL’en øger længden på
bommene, hvilket i sidste ende
udmønter sig i en tilsvarende
stigning i arbejdshøjde. En VTL
har således i runde tal 1 meter
ekstra arbejdshøjde*.

EKSTRA
UDRÆKKE

VTL-serien har optimal performance takket være det mærkbart
forbedrede væltningspunkt, som er opnået qua de lettere bomme og
det tungere drejetårn. VTL-serien har derfor ekstra udrække*.
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TILGÆNGELIG TIL
KASSEVOGNE, CHASSISER OG PICKUPS

VTL-serien er ikke kun tilgængelig monteret på kassevogne. Lift-serien kan
faktisk både installeres på kassevogne, chassiser og pickups fra B-kørekort!

* Sammenlignet med en tilsvarende ETL eller ETM.
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FORBEDRET
LASTEEVNE

Høj lasteevne er essentielt for 3,5
t erhvervskøretøjer, og VTL-serien
er således designet med lav
vægt for øje. VTL’en har derfor
lidt højere lasteevne end en
tilsvarende ETL* og meget højere
end en tilsvarende ETM*.
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PULVERLAKERING

VTL-serien kan klare hårdt
og omskifteligt vejr, idet alle
lifte gennemgår en grundig
pulverlaking i overensstemmelse
med C3 ISO-standarden.
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KLARER OP TIL
265 KG

VTL’en har høj strukturel styrke
og kan derfor klare helt op til 265
kg i kurven. 265 kg tilbydes dog
typisk kun fra 5,0 t installationer
af hensyn til køretøjets stabilitet.
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Nyt secondary guarding-system

Nyt trykfølsomt secondary guarding-system fra Versalift beskytter operatører mod at blive mast.

TIME præsenterede et
nyt sikkerhedssystem på
Intermat kaldet “Versalift
Secondary Guarding”.
Versalift Secondary
Guarding (VSG)
er et trykfølsomt
sikkerhedssystem til
kontrolpaneler i Versaliftkurve, der beskytter en
operatør mod at blive
mast ved at stoppe alle
liftbevægelser og samtidig
starte en akustisk og visuel
alarm.
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Trykfølsomt system
Systemet aktiveres
når tilstrækkelig kraft
påføres en gummepude,
der er installeret i
umiddelbar forlængelse
af kontrolpanelet, hvor
operatøren typisk vil hvile
sine underarme.
Når systemet aktiveres
stoppes alle liftens
bevægelser og joystickenes
dødmandsknapper
tilsidesættes midlertidigt.
Simultant med dette
aktiveres en akustisk og

visuel alarm idet et orange
lys monteret på kurven
begynder at blinke.
Hvis liftens operatør selv
er i stand til at bringe
liften ned, kan systemet
omgås ved at trykke på
reset-knappen.
Hvis liftens operatør
derimod er ude af stand til
at sænke liften, så er det
stadig muligt at betjene
maskinen fra det nedre
kontrolpanel fra jorden.

Versalift
Secondary
Guarding
• Trykfølsom gummipude
langs kontrolpanelet i
kurven
• Akustisk og visuel
alarm-kasse monteret
uden på kurven
• Reset-knap
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Succesfuldt salgsmøde i Danmark

Den nye VTL-serie blev præsenteret for alle Versalift-distributører på et tidligt preview-event i Aars.
Forud for VTL-seriens officielle
lancering på Intermat- og
Vertikal Days-messerne
blev serien fremvist for
alle Europæiske Versaliftforhandlere på et stort
anlagt salgsmøde afholdt i
Messecenter Vesthimmerland
i Aars.
Foruden præsentationen af
VTL-serien bød arrangementet
også på flere andre
præsentationer, workshops
og et go kart-løb. Endeligt
blev Per Cæsar Torp overrakt
en ærespris for sit livslange
arbejde med at promovere
Versalift uden for Amerika.
På arrangementets dag 2 var
alle liftene opstillet i Farsø til
omfattende test-aktiviteter.

VTL smugkig før Intermat

Flere internationale Versaliftkunder besøgte TIME
Internationals hovedsæde
i Farsø til et smugkig på
den nye VTL-serie forud for
dennes officielle introduktion
på Intermat-messen i Paris.
På alle arrangementerne
havde de besøgende
det fulde program af

demomaskiner til rådighed,
hvilket gav et godt overblik
over de mange forskellige
kombinationsmuligheder ift.
sammensætningen af køretøj
og lift, TIME kan tilbyde på
den nye VTL-serie.
På billedet ovenfor ses en
delegation af belgiske kunder.

Operatørtræning i Kenya

Versalift er et globalt brand,
der også er at finde på flere
internationale liftmarkeder
uden for USA og Europa.
I Nairobi i Kenya afholdte
Versalift for nyligt et
omfattende operatørkursus
for medarbejdere hos The
Kenya Power & Lightning
Company, der har både
højvoltsisolerede Versalift

VST-52-MHI og TMD-2050-T
digger derricks i deres flåde,
som snart udvides med et
antal Versalift VST-47-MHI.
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VST-52-I tilgængelig på bæltekøretøj
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Flere kassevognslifte til belgiske
og hollandske
kunder af HDW

Den belgiske liftudlejer Group-f
Hoogwerkers Verhuur har
modtaget to lifte på MercedesBenz Sprinter kassevogne; en
Versalift VT-145-F og en Versalift
ETL-36-135-F.

Den højvoltsisolerede
knækarmslift Versalift VST52-I er nu tilgængelig i
en ny konfiguration på et
bæltekøretøj fra Hinowa.
Med den nye konfiguration
udvider Versalift sortimentet
af højvoltsisolerede lifte på
bælteundervogne, som også
tæller den lidt mindre 13,7
meter Versalift SST-40, som
tilbydes på en mindre variant
af Hinowas bæltekøretøjer.
Den nye installation isolerer
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mod spændinger på op til
46 kV i overensstemmelse
med ANSI kategori C og giver
adgang til arbejde i op til
16,5 meters højde. Liften har
et udlæg på op til 9,7 meter
uafhængigt af belastningen
i glasfiberkurven, som kan
tage op til 230 kg. Kurven er
udstyret med 180° rotator, og
liften kan udbydes som “MHI”variant med material handler
(jib-arm og hejseværk).
Bæltekøretøjet er en PT20G,

som primært benyttes på
Hinowas egen LightLift 26.14.
Bæltekøretøjet betjenes
med fjernbetjening, hvorfra
operatøren kan styre bælterne
individuelt og sætte og pakke
støttebenene automatisk ved
at trykke på én knap.
Den hydrauliske lift entreres
fra jorden ved at skyde
inderbommen ud og betjenes
fra kurven med ét håndtag,
der kan flyttes i tre retninger.

Den hollandske liftudlejer
Doornbos Equipment har
udvidet virksomhedens
flåde, som i forvejen tæller
Versalift VTX-240, med en
Versalift ETL-36-130-F på
Ford Transit kassevogn.

Endeligt har en unavngivet
kunde modtaget en fuldt
udstyret Versalift VT-145-F på
en Mercedes-Benz Sprinter
kassevogn.
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Hybrid-lifte til Schweiz

TIME International bygger
foruden den lange liste
af standardinstallationer
også unikke liftkøretøjer
i overensstemmelse med
meget specifikke behov.

Disse to VDT-170-F lastbillifte
er et godt eksempel på
dette. Liftene er udstyret
med hybriddrift, så de kan
operere både ved hjælp af
køretøjets motor og via en

VDT-170-F lifte til Norge

Den norske Versaliftforhandler Brubakken har
solgt et par fuldt udstyrede
Versalift VDT-170-F lifte på
5,3 t Mercedes-Benz Sprinter
kassevogne.
I varerummet er begge
liftkøretøjer udstyret med
fuld Sortimo beklædning
på gulv, loft og vægge,

Sortimo reoler og skuffer,
bevægelsesaktiveret loftslys
og TIMEs unikke walkthrough-system, der giver
direkte adgang fra kabine til
varerum.

uafhængig elpumpe med
Lithium Ion-batteripakke.
Liftene er monteret på
7,5 t Mitsubishi Fusolastvogne med TIMEs unikke
“Smartbox” værkstedsmodul

på ladet. Øvrige
kundespecifikke tilpasninger
inkluderer aircondition i
værkstedsmodulet, inverter,
kompressor, aksellås og en 2
x 85° kurverotator.

Unikke VTX- og LATopbygninger til Slovakiet

Den slovakiske Versaliftdistributør Everlift Slovakia
har solgt to meget unikke
Versalift-installationer.

Det første liftkøretøj er en
Versalift VTX-240 monteret
Udvendigt er køretøjerne
opgraderet med flere ekstra på et 5 t Iveco Daily chassis
blinkende lys forrest på taget (til venstre). VTX’en monteres
typisk på et 3,5 t chassis
og på tagbøjlerne bagerst.

af hensyn til de gængse
totalvægtsgrænser for
B-kørekort.
Den anden opbygning (til
højre) er Versalifts populære
fuldhydrauliske LAT, der typisk
monteres på pickups. Her er
den imidlertid installeret på
et Mercedes Sprinter chassis.
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Britisk intro af VTL på Vertikal Days

STO
BRITAN
12 liftkøretøjer til
Prysmian Cables

Prysmian Cables har modtaget
en større ordre bestående
af 10 Versalift ETL-36-135-F
på Ford Transit kassevogne
og 2 ETM-38-F monteret på
Iveco Daily kassevogne. Alle
liftkøretøjerne er tilpasset flere
af kundens specifikke krav.
Ray Northwood, Street Lighting
Business Manager hos
Prysmian Cables udtaler:

Versalift UK introducerede
den nye VTL-liftserie for det
britiske og irske liftmarked
på den stort anlagte Vertikal

Days-messe i Donington
Park, Leicestershire. Versalift
UK udstillede en lang række
liftkøretøjer og VTL-serien

LAT med 500 kg lasteevne

var repræsenteret ved to
kassevognsopbygninger;
en 3,5 t Ford Transit og
en 5,2 t Iveco Daily.

30 opbygninger til E.ON

Den britiske afdeling af
E.On har i forbindelse med
en større flådeopdatering
investeret i intet mindre end
30 nye Versalift kurvelifte på
kassevogne. Virksomhedens
ordre er en god blanding af
Versalift UK lancerede den
og integreret drejetårn/
nyeste generation af den
piedestal - og monteret på en både ETM-38-F og LAT-160-F
med en arbejdshøjde mellem
populære, fuldhydrauliske
3,5 t opgraderet Isuzu D-max
14 og 16 meter; begge lifte,
13,5 m pickup-monterede
pickup er der hele 500 kg
knækarmslift LAT-135-H på den tilbageværende lasteevne efter som E.on allerede har i flåden.
Den første leverance på 19
nyligt overståede Vertikal Days- fører, passager og brændstof.
styk er direkte udskiftninger af
messe. Den nye og forbedrede Denne konfiguration er kun
identiske liftkøretøjer til E.Ons
udgave har 2 sæt A-støtteben
tilgængelig i Storbritannien.
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“Det imponerende udlæg
på ETL-liften sammenlignet
med andre modeller til 3,5 t
køretøjer var udslagsgivende,
fordi det giver os adgang til
arbejdsområder, som vi ellers
vil have svært ved at nå”.

lokalafdelinger i Sleaford,
Burton, Stoke, Northampton,
Hinckley og Derbyshire.
Med en arbejdsstyrke på 9.000
ansatte og over 5 millioner
kunder er E.On i England en
stor kunde for Versalift UK,
som udtaler at ordren er
kommet i spil takket være et
godt, eksisterende samarbejde
og i kræft af Versalift UKs
solide serviceprogram.

ORNNIEN
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VST: Den store, venlige kæmpe
Vehicle Leasing Services har
tilføjet flere højvoltsisolerede
VST-40-MHI lifte på MercedesBenz Unimog chassiser til
Northern Powergrids off-roadflåde af liftkøretøjer.
De store, venlige 14,8-meter
liftkøretøjer er isoleret til
at modstå
spændinger
på op til 46 kV
og benyttes i
det daglige til
arbejde under
spænding
(AUS) for at
holde strømafbrydelser til
et minimum.
Liftkøretøjerne

Første Euro 6
Versalift til KDM

er udstyret med
specielle skabsopbygninger,
material
handler (jib-arm
med hejseværk)
og flere andre
brugbare
optioner.

Fire liftbiler til Bolton Council

Bolton kommune har
modtaget fire liftkøretøjer
af Versalift UK. Kommunen
valgte ETM-38-F lifte,
som monteret på Iveco
Daily 50C-kassevogne
giver adgang til arbejde i
op til 14,3 meters højde.
Liftene er monteret på
Den britiske udlejer KDM Hire forskellige varianter af
har modtaget en ETL-36-130-F Iveco kassevognen med
monteret på en 3,5 t Ford
henholdsvis standard og
Transit Euro 6 kassevogn.
ekstra lang akselafstand.
Liften skal primært benyttes
til vedligehold af gadelys og
skilte, som den er velegnet til
qua sin høje lasteevne.

Flintshire CC opdaterer flåden

KDM Hire er en af
Storbritanniens største
udlejere af entreprenørudstyr
og maskiner, og udlejer
ud over lifte derfor også
ting som pumper, lystårne,
stilladser og svejseudstyr.
Virksomheden har derudover
også en større flåde af
teleskoplæssere, gaffeltrucks
Flintshire City Council,
og læssemaskiner.
der allerede ejer Versalift
liftkøretøjer, har som del af

en flådeopdatering
investeret i tre ETM38-F og en ETL-36-F
- alle monteret
på kassevogne.
Kommunen valgte
Versalift igen
takket være gode
erfaringer med deres
eksisterende Versalift
liftes produktivitet
og Versalift UKs enestående
serviceprogram.

Lifte til East Riding

I samarbejde med VW UK
har Versalift UK leveret
to ETM-38-F monteret på
den udgående udgave af
VW Crafter kassevogne til
East Riding of Yorkshire
kommune. Liftkøretøjerne
har lavvoltsisolation (1 kV),
walk-in-kurv, to joysticks
og flere andre optioner,
der tilsammen skal sikre
optimale arbejdsbetingelser
for de af kommunens
medarbejdere, der skal
benytte liftene.

ETL’ere til Conway

FM Conway har modtaget
de sidste 2 lifte; ETL-38-F på
kassevogne, som er del af en
større ordre på i alt 11 lifte,
der er blevet leveret over en
periode på 1 år.

Call us on:

01536
721010
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Ny VTL-serie lanceret i Paris

Den nye VTL-serie blev officielt præsenteret for offentligheden på Intermat 2018 i Paris.

TIME International lancerede
den helt nye Versalift VTLserie for offentligheden på
den internationale Intermatmesse i Paris i April.
VTL-lancering
VTL-serien er essentielt en
fusion mellem det formede
bomdesign fra heavyduty-serien VT og den lave
vægt fra ETL-serien og er
tilgængelig monteret på en
10

række kassevogne, chassiser
og pickups fra B-kørekort.
Hele fire demomaskiner
var opstillet på messen: 3
forskellige størrelser lifte
monteret på Renault Master
kassevogne og en enkelt lift
monteret på Ford Ranger
pickup. For mere info om
den nye VTL-serie henviser
vi til side 2 og 3 i dette blad,
hvor serien er præsenteret i
flere detaljer end her.

Solidt besøg midt på ugen
De første par dage var
lidt sløve i det, men det
vendte midt på ugen, hvor
det pludseligt strømmede
til med interesserede
besøgende. De besøgende
var primært interesserede
i den helt nye VTL-serie,
men også flere af de andre
udstillede lifte så som den
nye LAT-135-H på pickup og
en ny variant af den lille

og kompakte 9-meter LT90-TB med hybrid-lift. Den
medbragte, traditionelle
danske pølsevogn var som
altid et stort hit.
Stor interesse fra medierne
Den nye VTL-serie tiltrak
sig stor interesse fra
fagpressen, som talstærkt
mødte op for at se den nye
liftserie.
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Første 100 liftkøretøjer i Frankrig

Holdet fra TIME Versalift
France nåede i 2017
lidt af en milepæl, da
mere end 100 færdige
liftkøretøjer formåede at
køre fra fabrikken i løbet af
virksomhedens første fulde
kalenderår.

TIME Versalift France startede
helt fra ingenting tilbage i
2016 med et helt nyt setup
med en ny fabrik og et nyt
team i virksomhedens nye
hovedkvarter i Morlaàs i det
sydlige Frankrig. I takt med
at produktionen kom op at

køre effektivt
i starten af
2017 nåede
virksomheden
herefter
således på
mindre end
et år at sende
100 færdige
liftkøretøjer ud
på vejene - og
indtil videre
lover 2018 også
til at blive et
godt år med
stødt stigende
vækst for både
produktion og
salg.
“I 2017 var vi særligt
succesfulde med vores 12,5
meter ETL-32-125 med fast
flybom på 3,5 t Renault
Master kassevogn,” siger
Laurent Cuyolla, daglig leder
af TIME Versalift France.

Tidligt VTLsmugkig for flere
franske kunder

Flere franske kunder og
potentielle kunder besøgte op
mod Intermat-messen TIME
Internationals hovedsæde i
Farsø for at få et smugkig på
den nye VTL-serie forud for
den officielle lancering.
De besøgende havde det
fulde lineup af VTL demomaskiner til rådighed og
var særligt interesserede
i alle opbygninger, der er
tilgængelige til Renault Masterkassevogne.

Hybrid LT-90-TB til Fiat Doblo Roadshow hos Fraikin i Lyon
præsenteret på Intermat

På Intermat i Paris
præsenterede TIME Versalift
France en ny hybridvariant
af LT-90-TB til Fiat Doblo, der
muliggør ren og stille liftkørsel
med slukket bilmotor. Den
nye version gør brug af et
blybatteri installeret bagerst

i køretøjet på en udtræksskuffe. Batteripakken
har kapacitet til cirka 20
brugscyklusser og genoplades
kontinuerligt, når bilens
motor kører.

Tilbage i Marts besøgte TIME
Versalift Lyon-afdelingen
af Fraikin, en stor fransk
udlejer af erhvervskøretøjer,
på endnu et roadshow i
Frankrig. Flere af Fraikins
direkte kunder var til stede,
og de fik alle mulighed

for at prøve et pænt
udsnit af TIME Versalifts
programpalette; fra den lille
9-meter LT-90-TB på Fiat
Doblo til de større kurvelifte
monteret på 3,5 t Renault
Master kassevogne.
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