
ShowHoist

ShowHoist  er  en ny designet ser ie af  godkendte scenehejs.

De k an anvendes t i l  a l le  former for  løft  af  scenografisk ud styr 

såsom dekorationer,  lysbomme, lysek roner,  f i lmlærred  

og meget mere.

Beskrivelse

Hejsene opfylder som standard de danske og tyske regler 

for  scenehejs  BGV-C1.

SWL:  250 kg – 500 kg – 650 kg – 1000 kg.

Dobbelt  bremseanordning.

Dobbelt  endestopskontakt.

Motorstyr ing med mulighed for  OP-NED kørsel.

Konsol  for  gulv- ,  væg- el ler  loftmontage.

Op t i l  6  stk .  wirer  muligt.

Op t i l  15 meters løftehøjde.

Op t i l  12m/min.  hastighed.

Optioner

• Blød	star t
• Variabel 	hastighed
• Encoder
• Loadcelle
• Wiretrommel	 i 	stedet	for 	Pi lewind
• Håndsving	for 	manuel 	betjening
• ShowHoist 	Control 	styresystem

ShowHoist

Pilewind 250 kg 500 kg 1000 kg

Løftehøjde i  meter 15 15  12

Hastighed m/sek.  0,15 0,20 0,05

Wirediameter,  mm 5-6 5-6 6-7

Antal  wirer 1 – 6 1 -  6 1 – 6

Motorkraft  0.5 kW 0.75 kW 1.5 kW

Strømtilslutning 400 volt  3/F/N 400 volt  3/F/N 400 volt  3/F/N

Egenvægt kg 75 – 125   95 -  150 145 -  175

Sik kerhedsk lasse BGV-C1 BGV-C1 BGV D8+
ShowHoist

Wiretrommel 250 kg 650 kg

Løftehøjde i  meter *  5 t i l  50m 5 ti l  50m

Hastighed m/sek.  0,20 0,20

Wirediameter,  mm 5 5

Wire antal  1 – 5 1 -  5

Motorkraft  0.5 kW 0.75 kW

Strømtilslutning 400 volt  3/F/N 400 volt  3/F/N

Egenvægt kg 175  200

Sik kerhedsk lasse BGV-C1 BGV-C1
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ShowControl

På bagrund af  den store succes med scenehejset  ShowHoist ,  har  vi 

udvik let  vores egen ser ie af  styresystemer,  så der er  fuld kontrol 

over scenehejsene.

HIGHLINE

Serien,  der er  designet for  betjening af  større grupper af  scenehejs.

Væghængt styresk ab med mulighed for  samtidig kørsel  med f lere hejs.

Nøgleafbr yder med kontrol lampe for  k lar t  system.

Nødstop.

Drejekontakter  for  valg af  hejs.

Fjederbelastede tr yk k napper for  kørsel  OP el ler  NED.

Tilbehør

• Remote	( 	OP	–	NED	–	NØDSTOP	)
med 10 meter k abel.

• Frekvensomformer	med	blød	star t 	og
variabel  hastighed.

• Ti ls lutning	af 	 load	sensor.
• Sor t 	malet 	styreskab.

ShowControl  WIRELESS

Den komplette fr ihed -  styr ing af  scene -

hejset  med en trådløs f jernbetjening.

Vi  k an levere trådløs styr ing på helt  op  

t i l  32 hejs. 

Systemet k an specialdesignes og har 

mulighed for  udlæsning af  loadcel ler.

PRIEBE HOLD  ApS har også styresystemer ti l  de helt  store behov. 

Sammen med vores par 	tnere k 	an vi  levere den helt  r igtige løsning t i l   

selv de største teater ,  musik-  el ler  operahuse.

Udover de besk 	revne standard systemer k 	an vi  levere avancerede  

computerstyrede systemer t i l  både over-  og undermask ineri .

Kontakt os for referencer:

PRIEBE HOLD ApS

Karetmagervej 7a  •   DK-7000 Fredericia  •   Tlf .  +45 7452 6470

BASIC

Er en l i l le  styreboks med kontakter 

for  OP og NED med kørsel  af  1 hejs 

samt	et 	af låsel igt 	NØDSTOP.	 	Ti l 	brug	
for  enkelstående hejs  el ler  mindre 

grupper.

www.PRIEBEHOLD.dk


