Vem som helst kan byta budskapet !

ELEKTRISK
Banderoll Lift System upp till 10 m

Byt din banner på 2 minuter !
Sänk ner , byt budskap och hissa upp din reklambanner, även under dagtid !
Inga stegar,sky-lifts,olycksrisker eller kringutrustning !!

BÄTTRE KOMMUNIKATION,PRODUKTIVITET OCH EFFEKTIVITET !

Med DRIVE-UP finns inte
längre någon gräns var
ni kan annonsera !!!

Enkel att använda

Produktivitet

Säkerhet

Kreativitet

Det superlätta sprötet med
inbyggt batteri gör att det
är lätt att ansluta DRIVE-UP,
och med en enkel
knapptryckning styra
momentet upp och ner.

Från markplan kan en
person ensam byta banner
närsomhelt under dagen.

DRIVE-UP’s möjligheter att
arbeta från markplan
eliminerar dina
säkerhetsrisker.

DRIVE-UP avlägsnar dina
gränser för hängande
budskap.
DRIVE-UP erbjuder flexibilitet
och snabb förändring av ditt
budskap.

Ingen sky-lift eller
avspärrningar är längre
nödvändigt.
DRIVE-UP underlättar för dig
till att kommunicera och
minimerar dina kostnader.
Din investering har en payoff under 1 år !

Bannerbytet är enkelt,snabbt
och kan utföras av vem som
helst av Er personal.

Tack vare en lyftkapacitet på
25 kg kan du installera 3D
displayer och banners på
några minuter.

Hantering av DRIVE-UP

I de flesta fall lämpar sig DRIVE-UP för dina existerande system, som banners och posters etc.
Vår motoriserade DRIVE-UP system installeras på några minuter, kombinerar säkerhet,estetik,flexibilitet och enkelt handhavande.
Det finns ingen risk att systemet kan falla ned från taket vid ovarsam behandling då DRIVE-UP är konstrurerad för automatisk avstängning när
belastningen överstiger 5 kg.

DRIVE-UP 9Kg
DRIVE-UP 650
650 mm , enkel motor
Max lyftkapacitet 2,5 Kg
DRIVE-UP 1250
1250 mm, enkel motor,
Max lyftkapacitet 3,9 Kg
1250 mm, dubbla motorer
Max lyftkapacitet 8,4 Kg
DRIVE-UP 1500
1500 mm, dubbla motorer
Max lyftkapacitet 8,2 Kg
DRIVE-UP 2000
2000 mm, enkel motor
Max lyftkapacitet 3,5 Kg
2000 mm, enkel motor
Max lyftkapacitet 8 Kg
DRIVE-UP 2500
2500 mm, enkel motor
Max lyftkapacitet 3,3 Kg
2500 mm, dubbla motorer
Max lyftkapacitet 7,8Kg
DRIVE-UP 3000
3000 mm, enkel motor
Maxi lyftkapacitet 7,6 Kg
DRIVE-UP 4000
4000 mm, enkel motor
Max lyftkapacitet7,1 Kg

DRIVE-UP 25Kg
PÅ EN VÄGG, ELLER
HÄNGANDE I TAK
För banners 1,5 t till 2 m bredd
Vår unika elektriska liftsystem
kan installeras på valfri höjd, utan
dyr el-installation.
Handhavandet sker från markplan
med teleskopspröt, drivet av
uppladningsbart 24 volts batteri,
som enkelt tillåter dig att hissa och
sänka ditt budskap vid byte av
banner.
DRIVE-UP är konstrurerad med ett
antal säkerhetsfunktioner:
• Automatiskt avstängning under 1
kg och över 25 kg.
• Automatisk avstängning när linorna
är fullt utrullade, eller har nått
marknivå.
• Linorna jobbar oberoende av
varandra och korrigerar automatiskt
vinkeln så att man alltid har en
perfekt horisontellt position.

DRIVE-UP SPARAR MYCKET TID FÖR DIN BANDEROLL-UPPHÄNGNING(Bara 2 minuter för byte av
banner) OCH VEM SOM HELST I PERSONALEN KAN BYTA BUDSKAP UNDER DAGEN NÄR
AFFÄRERNA ÄR ÖPPNA !!

WWW.DRIVE-UP.COM

MER ÄN 10 000 DRIVE-UP INSTALLERADE !!
STORA OCH MEDIUMSTORA BUTIKER
VI HAR ALLTID EN LÖSNING
FÖR DIN BILDVISNING !

STORA OCH MEDELSTORA YTOR
MÅNGA STORA AFFÄRSKEDJOR I FRANKRIKE
OCH ENGLAND
ANVÄNDER
DRIVE-UP !

ANY EMPLOYEE CAN USE IT
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