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DISPOZITIV PENTRU RIDICAT PLĂCI DE GIPS-CARTON 
INOVAȚIE MONDELIN DIN 1976
Levpano a evoluat din nou! Pentru că ținem cont mereu de părerile montatorilor 
de gips-carton, vă prezentăm cea mai nouă versiune a acestui produs, care aduce 
mai mult confort și eficiență meseriașilor din construcții prin:

>> REDUCERE A EFORTULUI
2 TREPTE INTERMEDIARE
Au fost adăugate 2 trepte intermediare antiderapante pentru a 
facilita accesul la platforme și a reduce efortul depus.

>> PLATFORME ÎMBUNĂTĂȚITE
2 PLATFORME ANTIDERAPANTE
Platforme noi, de calitate superioară

  Un strat antiderapant
  Unghiuri și margini rotunjite
  Certificare FSC (gestionare durabilă și responsabilă a pădurilor)

>> TROLIU NOU
PENTRU DREPTACI & STÂNGACI

  Manivela este reversibilă, adaptabilă pentru dreptaci și stângaci.
MECANISM PROTEJAT

  Mecanismul troliului are apărătoare pentru a-l proteja de placa de gips-carton.

>> TRANSPORT 
MAI FACIL

  Are 2 roți noi de transport cu 
diametrul de 10 cm, pentru o mai 
bună rulare și pe teren accidentat.

>> CULISARE 
OPTIMIZATĂ

  Culisarea coloanelor a 
fost îmbunătățită pentru a 
reduce forțele de frecare și 
pentru un plus de fluiditate.

>> MOBILITATE 
OPTIMIZATĂ

  Toate cele 4 roți sunt acum 
echipate cu sistem de blocare.

FABRICAT ÎN
FRANȚA

45 ANI
DE EXPERIENȚĂ
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      PENTRU O ÎNĂLȚIME DE 
POZIȚIONARE PÂNĂ LA 3,5 M
Înălțimea optimă de încărcare = 82 cm de la sol

      PENTRU O ÎNĂLȚIME DE 
POZIȚIONARE ÎNTRE 3,5M ȘI 4,5M
Se utilizează o extensie integrată.
Înălțimea de încărcare = 82 cm + înălțimea 
extensiei
Extensia este indexată la fiecare 10 cm pentru 
a limita înălțimea la încărcarea la înălțimi 
intermediare >> BREVETAT

POZIȚIONARE 
ÎN PLAN ORIZONTAL 
4,50 M

REGLARE AUTOMATĂ A UNGHIULUI
Mobilitatea capului pe axa acestuia permite 
reglarea automată a plăcii în plan înclinat, 
indiferent de unghiul de înclinare.

POZIȚIONARE 
ÎN PLAN ÎNCLINAT

SUPORT DE SUSȚINERE
2 saboți metalici reversibili mențin placa de gips-
carton în poziție verticală.
8 puncte de sprijin permit montarea plăcii de 
gips-carton în deplină siguranță.

ÎNCĂRCARE UȘORĂ
Încărcarea plăcii la nivelul solului.
Unghiul de încărcare față de coloană este de 25°.

POZIȚIONARE
ÎN PLAN VERTICAL 
5,90 M
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PLACĂ ROTATIVĂ
Nu este nevoie să 
dezasamblați capul pentru 
poziționare pe verticală. 
Capul se rotește prin 
acționarea unui simplu știft.

Pentru utilizare intensivă în instalare pe verticală, alegeți 
LEVPANO COMBI®.
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ÎNTOTDEAUNA ALĂTURI 
DE MONTATORII DE 
GIPS-CARTON, LEVPANO 
BENEFICIAZĂ DE O 
EXPERIENȚĂ DE PESTE 
45 DE ANI
Fiecare detaliu este gândit 
pentru a face utilizarea 
simplă și eficientă.
Procesul controlat de 
fabricare în Franța asigură 
un produs fiabil și durabil în 
timp. 
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 PLATFORME ÎMBUNĂTĂȚITE
2 platforme pe care te poți urca pentru a fixa placa 

de gips-carton.
Plăci antiderapante certificate FSC

Rezistența unei platforme: 150 kg - validat de Socotec
Asamblare rapidă cu sistem de șuruburi încorporate 

Margini și colțuri rotunjite
Înălțime: 0,49 m

3  INSTALARE RAPIDĂ
Sistem ultra-rapid Clip & Go: dai drumul, este blocat!

• Brațe centrale reglabile pentru a se adapta la lungimea și lățimea plăcii 
de gips-carton • Picioare reglabile în 3 poziții: poziția închis; poziția pentru 

instalare pe orizontală și în plan înclinat; poziția pentru instalare pe verticală.

7   MÂNER DECALAT

- Mânerul decalat permite utilizatorului 
LEVPANO un control mai bun la 
ghidarea și ridicarea plăcii de gips-
carton.
- Acest lucru vă permite, de asemenea, 
să nu vă poziționați sub placa gips-
carton în timpul coborârii.

5    PLACĂ SECURIZATĂ 
ȘI PROTEJATĂ

- Cele 8 tampoane anti-alunecare 
oferă un suport excelent pentru 
placa de gips-carton,  pentru o 
siguranță optimă.

4    COMUTARE ÎN PLAN 
ÎNCLINAT SAU VERTICAL CU 
PLACA ROTATIVĂ

- Capul se rotește prin acționarea unui 
simplu știft.
- Economisiți timp și energie deoarece 
nu este nevoie să dezasamblați capul.

6   SABOȚI RETRACTABILI

- Au rolul de a ține placa de gips-carton. 
Când ajung la tavan, se retrag pentru a 
fixa placa de gips-carton, fără spațiu față 
de cea anterioară.
- Saboții sunt din material plastic, pentru 
a nu deteriora placa de gips-carton.
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2  SECURITATE ASIGURATĂ
Sistem de siguranță format din 2 cabluri:

 - 1 cablu de lucru
 - 1 cablu de siguranță anti-cădere

CARACTERISTICI

PRODUS
BREVETAT

PRODUS
BREVETAT

PRODUS
BREVETAT
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TRANSPORT PE 
UMĂR
Forma mânerului este 
proiectată pentru a se 
potrivi pe umăr, atunci 
când Levpano nu se 
poate rula pe roți.
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MÂNER 
ERGONOMIC DE 
MANEVRARE
Are rolul de a înclina 
capul cu placa într-un 
mod simplu și eficient.

MONTAJ RAPID
Levpano se livrează
pre-asamblat.
Capul și brațele sunt deja 
asamblate; la fel coloana 
și baza cu picioarele.

TRANSPORT PE 
ROȚI
Cele 2 roți de Ø 100 
mm, fixate la baza 
coloanei, facilitează 
transportul.

TRECE PRIN 
SPAȚIUL UȘII
- Nu este nevoie să 
pliați picioarele pentru 
a trece prin cadrul unei 
uși de 0,73 m.
- Ampatament redus de 
90x90 cm.

BENEFICII MULTIPLE 
PENTRU A SIMPLIFICA MUNCA MONTATORILOR DE GIPS-CARTON

BRAȚE REGLABILE
• Lungimea celor 2 brațe centrale:

- 1,10 m pentru placă gips-carton de 1,20 m
- 0,80 m pentru placă gips-carton de 0,90 m
- 0,55 m pentru placă gips-carton de 0,60 m

• Distanța dintre brațele centrale: 1,10 m
• Lungimea celor 2 brațe telescopice: 0,49 m
• Deschiderea maximă între cele 2 brațe de la 
capete: 3,10 m

EXTENSIE INTEGRATĂ
Permite instalarea până la 4,50 m 
pe orizontală.
Extensia este indexată la fiecare 
10 cm, ceea ce face posibilă 
reglarea înălțimii încărcăturii la 
înălțimi intermediare.

DOI SABOȚI 
METALICI
Sunt rezistenți și servesc la 
sprijinirea plăcii de gips-
carton, în cazul instalării 
în plan vertical și în plan 
înclinat.

PICIOARE ROBUSTE
Asigură o mare stabilitate la 
încărcarea cu plăci gips-carton de 
dimensiuni mari.
Cele 4 roți de Ø 125 mm 
pivotante sunt echipate cu sistem 
de blocare.

PRODUS
BREVETAT

PRODUS
BREVETAT

CARACTERISTICI
Sarcină maximă: 75kg - cu extensie 60 kg
Greutate totală: 52 kg (împreună cu cele 2 platforme)



 Conform normei CE și directivei europene 2006/42/CE
 Verificarea conformității efectuată de SOCOTEC
 Verificări și teste efectuate de departamentul de calitate
 Declarație de conformitate atașată la instrucțiuni
 Garanție 5 ani

FABRICAT ÎN
FRANȚA

Linie automatizată de prelucrare a țevilor și diferitelor profile
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FIECARE LEVPANO ESTE MONTAT ȘI
TESTAT UNITAR

FABRICAT ÎN 
FRANȚA

CALITATE CONTROLATĂ

ANI
GARANȚIEGARANȚIE

Atelier de montaj Decupare cu laser

Fabrica de producție din Ambierle



VIDEO LEVPANO®

DISPOZITIVE ADAPTABILE GAMEI LEVPANO®

Distribuit de:

AVANTAJE
• Facilitează instalarea foliei barieră de vapori
        • Utilizare pe tavan și perete

• Pe structuri metalice și rame din lemn
• Se utilizează înainte de așezarea gips-cartonului sau a 
oricăror panouri de lemn, lambriuri etc.
• Adaptare ușoară și rapidă la Levpano® I, 
Levpano® II și Levpano Combi® datorită unui set de 
3 adaptoare livrate împreună cu derulatorul
• Economisiți timp și preveniți bolile profesionale
(previne tulburările musculo-scheletice).

CARACTERISTICI
• Pentru role de până la 1,50 m lățime
• Sarcină maximă: 30 kg
• Din oțel tubular, vopsire cu vopsea epoxidică
• Greutate: 7,8 kg

Pentru vechea gamă Levpano® I și II fără extensie integrată, un 
accesoriu adaptat este disponibil separat în setul de adaptoare 
de la ref. 513310.

DERULATOR FOLIE DE BARIERĂ DE VAPORI
Ref. : 513300

PLATFORMĂ DE RIDICAT ACCESORII
Ref. : 513200

AVANTAJE
• Permite ridicarea, manipularea și menținerea la înălțime 
a diferitelor elemente de fixat: conducte, radiatoare, 
monitoare etc.
• Adaptare ușoară și rapidă la Levpano® I, 
Levpano® II și Levpano Combi® datorită unui set de 3 
adaptoare livrate împreună cu platforma
• Echipat cu 4 orificii pentru a fixarea sarcinii cu chingi pe 
platformă
• Economisiți timp și preveniți bolile profesionale
(previne tulburările musculo-scheletice).
CARACTERISTICI
• Placaj antiderapant de 9 mm grosime
• Tuburi de oțel vopsite, perete cu grosim de 2 mm
• Dimensiuni plăcii: 495 x 505 mm
• Sarcină maximă: 65 kg cu sarcina centrată în raport cu 
axa Levpano®

• Greutate: 4,5 kg
Pentru vechea gamă Levpano® I și II fără extensie integrată, un 
accesoriu adaptat este disponibil separat în setul de adaptoare 
de la ref. 513310.

Conform normei CE și directivei europene 2006/42/CE
Verificarea conformității efectuată de SOCOTEC

 Urmărește-ne pe:Ref LEVPANO® I : 513000

www.mondelin.ro

S.C. MOB&IUS S.A.
Str. Narciselor nr.50
500251 - Braşov - România
Tel.: +40 268 333 429
Fax: +40 268 310 882

www.mondelin.ro 
www.mob-ius.ro


