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DATA SHEET 

(TR)
• GIRAF yenilikçi bir anlayışa sahiptir. Araç üstü çalışmalarda ankraj 
noktası artık aracın park edildiği her hangi bir yerde oluşturabilir. Araç 
üstü çalışmalar GIRAF 360 ile artık daha güvenli.
• 360 derece dönebilir özelliği sayesinde yan yana park etmiş iki araçta 
aynı anda kullanılabilir, çalışma alanı 180 derece ya da 30 derecelik sınır-
lamalarla kullanılabilir.
• Ürünün kurulumu için denge ağırlığı gerektirmez.
• Aktif şok emici sistemine sahiptir.
• Teleskopik bir gövdeye sahip olup kurulumu en az 3 m yükselebilen 
forklift aracılığı ile hızlı bir şekilde yapılır.
• Yüksekliği maksimum 7,1 metredir.
• Çalışma alanına göre birden fazla ayak tipi ile kullanılabilir.
• 1 kişinin kullanımı içindir.

(EN) 
• GIRAF has an innovative design.
• The anchor point can be created at any place where truck is parked.
• Truck Loading / Unloading is now safer with the GIRAF 360.
• Thanks to its 360-degree rotation feature, it can be used in two vehicles 
parked side by side.
• No balance weight is required for installation.
• Has active shock absorber system.
• Has a telescopic body and can be installed quickly by means of a forklift 
which can be raised by at least 3 m.
• Max Height is 7.1 meters.
• Can be used with more than one type of leg depending on working area.
• For 1 person use.

Ürün Tipi / Product Types ;

GRF - 3.1 R Mobil 360 Universal çalışma Platformu (3 ayak ve 1 adet rampa destekli)
GRF - 3.1 R Mobil 360 Universal Working Platform (3 legs and 1 pcs ramp supported)

GRF - 4.0 Mobil 360 Universal çalışma Platformu (4 ayak
GRF - 4.0 Mobil 360 Universal Working Platform (4 legs)

Standart / Standard : EN 795:2012 Type B
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