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Ficha técnica

100 SEC
Plataformas elevatórias Elétrico Tesouras



Capacidades Métrico

Altura de trabalho 9.80 m

Altura da plataforma 7.80 m

Capacidade do cesto 227 kg

Número de pessoas (interior/exterior) 2 / 0

Peso e dimensões

2.1 - Peso da plataforma elevatória* 1959 kg

2.2 - Dimensões do cesto sem extensão (C x L) 2.26 x 0.81 x 1.1 m

2.21 - Dimensões do cesto com extensão (C x L) 3.17 x 0.81 x 1.1 m

b1 - Largura total 0.81 m

l1 - Comprimento total 2.44 m

2.41 - Comprimento total com extensão 3.33 m

h17 - Altura total 2.26 m

h18 - Altura total fechado** 1.91 m

b13 - Raio de viragem interior 0 m

wa3 - Raio de viragem exterior 2.13 m

m2 - Distância ao solo no centro do chassis 0.09 m

2.16 - Distância ao solo cavilhas/barras de estabilidade 0.02 m

y - Distância entre eixos 1.85 m

Performances

Velocidade de deslocação 3.50 km/h

Velocidade de trabalho 0.80 km/h

Inclinação transponível 25 %

Pneumáticos

Tipo de pneumáticos Bandagem não marcantes

Rodas motrizes (frente/atrás) 2 / 0

Rodas direcionais (frente/atrás) 2 / 0

Rodas travadas (frente/atrás) 2 / 2

Motor

Bateria (C5) 4 × 6 V / 225 Ah

Carregador integrado 24 V / 19 Ah

Diversos

Capacidade do depósito hidráulico 17 l

Nível sonoro no solo 70 dB(A)

* varia em função das opções e das normas no país de entrega da máquina
** Com balaustrada rebatida
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Esquemas dimensionais

Diretivas europeias: 2006/42/CE - Máquinas (revisão EN280:2013) - 2004/108/CE (CEM) - 2006/95/CE (Baixa tensão)



Equipamentos

Standard

Predisposição 220V no cesto

Predisposição 230V

Barra anticapotamento com ativação automática

Superfície da plataforma antiderrapante

Alarme sonoro e indicadores luminosos (inclinação, sobrecarga, descida)

Indicador de carga das baterias

Tecnologia de bus CAN

Travagem dinâmica hidráulica nas rodas dianteiras

Interruptor de paragem de urgência no cesto e no torre

Luz estroboscópica

Proteções desdobráveis para a passagem de portas

Aviso sonoro no cesto

Conta-horas

Carregador integrado

Ajuda de diagnóstico integrada

Descida manual de emergência

Bateria monobloco semitração sobre o eixo (manutenção)

Travagem de tipo negativo nas rodas traseiras

Pneus reforçados sem marcação

Porta de acesso ao cesto

Opcional

Predisposição do ar

Sinal sonoro em todos os movimentos

Óleo biodegradável

Relatório de verificação inicial antes da entrada em serviço

Alimentação no cesto (tomada + disjuntor diferencial)

Proteção de buracos fixa com ativação automática

Arnês de segurança

Farol de trabalho no cesto
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Esta publicação apresenta uma descrição das versões e possibilidades de configuração dos produtos Manitou que podem possuir equipamentos diferentes. Os equipamentos apresentados nesta
brochura podem ser de série, em opção ou não estarem disponíveis conforme as versões. A Manitou reserva o direito de modificar, em qualquer momento e sem pré-aviso, as especificações descritas e
representadas. As especificações referidas não comprometem o fabricante. Para mais informações, contactar o seu concessionário Manitou. Documento não contratual. Apresentação de produtos não
contratual. Lista de especificações não exaustiva. Os logótipos, assim como a identidade visual da empresa, são propriedade da Manitou e não podem ser utilizados sem autorização. Todos os direitos
reservados. As fotografias e os esquemas contidos na presente brochura só são fornecidos para fins de consulta e a título indicativo.
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