Nůžková plošina- Micro

Nůžková plošina MX 19
•

7,8 m pracovní výška.

•

Kompaktní rozměry s extra malým
poloměrem otáčení.

•

Vysoká bezpečnost práce.

•

Určeno i pro venkovní použití.

•

Kola nezanechávající stopy.

•

Skládací zábradlí.

UL25
UL32
MX19
UL40

Nůžková plošina MX 19
SPECIFIKACE

MODEL

MX19

Max. pracovní výška (A)

7,8 m

Max. výška plošiny (B)

5,8 m

Výška - složená plošina (C)

2,13 m

- složené zábradlí

1,6 m

Světlá výška

9,5 cm

Délka - složená (D)

1,75 m

- bez schodu

1,6 m

Šírka (E)

0,76 m

Rozměry plošiny

0,72 x 2,54 m

Nosnost plošiny

227 kg

Rychlost pojezdu (složená)

3,7 km/h

Rychlost pojezdu (zdvižená)

1,0 km/h

Stoupavost

25% / 14°
0,15 m

Poloměr otáčení (vnitřní)

1.460 kg

Hmotnost
Brzdy

2 kola, pružinové ,s možností ručního
odbrždění

Zdroj

24 Vdc akumulátory 220Ah

Pohon

Dvojitý přední hydraulický

Ovládání

Proporcionální ovládání

Pneu

305 mm, tvrzená guma,

Základní vybavení
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jednoruční ovládání joystickem.
Pojezd v plně zvednuté poloze.
Vysouvací podlaha se zajištěním
polohy.
Určeno i pro venkovní použití.
Spouštěcí a náklonový alarm.
Výkonné akumulátory prodlužují
dobu provozu.
Plně automatická nabíječka          
akumulátorů 240 V/25A.
Světlá kola nezanechávající stopy.
Ukazatel stavu akumulátoru.
Volitelná zvuková signalizace
pohybu.
1 rok záruka na díly.
5 let záruka na konstrukci

Volitelné doplňky
•
•
•
•

Blokovaná vstupní dvířka na plošinu.
Barevné provedení na zakázku.
Ekologicky čistý olej.
1 až 2 roky extra záruky.

nezanechávající stopy

Kompaktní rozměry
Extra malý poloměr otáčení  
Vynikající manévrovatelnost

Údaje a rozměry nelze měnit bez vědomí výrobce. Obrázky, fotky a diagramy
slouží pouze pro ilustraci.
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