BOATHANDLING SYSTEMS

M ADE IN
SWEDEN

DREVSTÄLL är ett specialutvecklat
universalsystem för hantering av
drev för både service och förvaring.
Låg vikt, högsta materialkvalitet och
lackerad i hållfast pulverlack gör
systemet anpassat för allt från dagligt
servicearbete till lagring och utställning
av drev för försäljning och demonstration. Drevstället levereras med hållfasta
spännband samt gummilister på
anläggningsytorna för säkrare och
skonsammare hantering av dreven.
För transport och förflyttning av drevställ utan gummihjul (DLS 150) rekommenderas vår lift TLL 150.

– Enkel montering
– Enkel hantering av drev
DL 150

– Förenklar servicen av drev
– Låg vikt (14 kg)

En stålvagga för alla kölbåtar upp till 18 meters längd, tillverkas i ett flertal varianter
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– Högsta vikt (drev) 150 •kg
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Specialtillverkning av vaggor utföres enligt önskemål. I vårt kompletta båt-
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