
Ramenová plošina

AB46E
AB46RT

Pracovní výška až 16.3m

7.6m max. pracovní boční dosah

Elektrické proporcionální ovládání

1.5m, 140º rameno

2WD elektrický pohon nebo 

4WD pohon určen do terénu

Ultra-malý vnitřní poloměr

otáčení 0.6m

Velké rozměry pracovního 

koše 1,85 m X 1 m

5 let záruka na konstrukci



AB46E 2WD AB46RT 4WD

m3.61 m1.61  pracovní výška .xam

m3.41 m1.41  výška plošiny .xam

m6.7 m6.7  pracovní boční dosah .xam

m5.1 m5.1 délka ramene

º041 º041  pohyb ramene

gk722 gk722   nosnost

rozměry koše - vnější 1.0m x 1.85m 1.0m x 1.85m

º081 º081 otáčení plošiny

otáčení věže 360º nekontinuálně 360º nekontinuálně

šířka  A m1.2 m57.1

výška složené plošiny B m2.2 m0.2

délka složené plošiny  C m58.5 m34.5

gk055,7 gk684,6  hmotnost

%04/º22 %03/º71 stoupavost

m06.0 m06.0   vnitřní poloměr otáčení

m0.3 m0.3  vnější poloměr otáčení

00 dewots - gniwsliat

sces 011 sces 09     čas zdvižení do plné výšky

mm033 mm251 světlá výška

h/mk2.7 h/mk1.5     rychlost pojezdu -složená.xam

h/mk0 .1 h/mk8.0    rychlost pojezdu-zdvižená .xam

                            plněná hmotou pneu

pohon          8x6V 360Ah batteries Kubota V1505T Diesel

Speci�cations subject to change without notice. Photos and diagrams in this brochure are for promotional purposes only.
Refer to appropriate UpRight operators manual for detailed instructions on the proper use and maintenance.

AB46E/46RT ramenová plošina speci�kace

Z á k l a d n í  v y b a v e n í
Multi-function, variable speed platform controls

Výkyvná přední náprava (pouze u modelu 4WD )

Proporcionální ovládání

Přívod 220 V do klece

Měřič motohodin

Indikátor stavu akumulátorů (pouze elektrické)

Široká kola určena do terénu (pouze u modelu 4WD )

1 rok záruka

5 let záruka na konstrukci

V o l i t e l n é  d o p l ň k y
Akustická signalizace pohybu

Blikající maják

Čistič výfukových plynů (pouze u dieselů)

Vzduchové vedení do plošiny

A/C Generátor

Hydraulic oil warm-up

Ekologicky čistý olej

Barevné provedení na přání
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manufactured by
This product is available with the CE mark
con�rming compliance with all relevant
European Machinery Directivesw w w . u p r i g h t . c o m

Vigo Centre, Birtley Road, Washington,
Tyne & Wear, NE38 9DA, U.K.

Sales Tel: +44 (0) 845 1550 057 • Spare Parts Tel: +44 (0) 845 1550 058
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