
Criado em 13 de Agosto de 2019 8:33

Ficha técnica

100 VJR
Plataformas elevatórias Elétrico Mastro vertical



Capacidades Métrico

Altura de trabalho 9.85 m

Altura da plataforma 7.85 m

Alcance de trabalho 3.15 m

Balanço 6.67 m

Articulação basculante (cima/baixo) 70 ° / -70 °

Capacidade do cesto 200 kg

Rotação da torreta 350 °

Número de pessoas (interior/exterior) 2 / 1

Peso e dimensões

2.1 - Peso da plataforma elevatória* 2650 kg

2.2 - Dimensões do cesto (C x L) 1.11 x 0.93 m

b1 - Largura total 0.99 m

l1 - Comprimento total 2.80 m

h17 - Altura total 2 m

h20 - Altura piso (acesso) 0.51 m

a7 - Desvio contrapesos (torreta 90°) 0.10 m

b13 - Raio de viragem interior 0.60 m

wa3 - Raio de viragem exterior 2.09 m

m2 - Distância ao solo no centro do chassis 0.10 m

2.16 - Distância ao solo cavilhas/barras de estabilidade 0.03 m

y - Distância entre eixos 1.20 m

Performances

Velocidade de deslocação 4.50 km/h

Velocidade de trabalho 0.65 km/h

Inclinação transponível 25 %

Declive admissível 2 °

Pneumáticos

Tipo de pneumáticos Bandagem não marcantes

Dimensões 0.4 x 0.125

Rodas motrizes (frente/atrás) 0 / 2

Rodas direcionais (frente/atrás) 2 / 0

Rodas travadas (frente/atrás) 0 / 2

Motor

Eletrobomba 3 kW

Bateria (C5) 24 V / -

Carregador integrado 24 V / 30 Ah

Diversos

Número de ciclos (EARL) 29

Perfuração em solos duros* 11.80 daN/cm²

Pressão hidráulica disponível máxima 140 bar

Capacidade do depósito hidráulico 22 l

* varia em função das opções e das normas no país de entrega da máquina
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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

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

Indicador de carga das baterias

Tecnologia de bus CAN

Interruptor de paragem de urgência no cesto e no torre

Proteção de buracos fixa

Aviso sonoro no cesto

Conta-horas

Ajuda de diagnóstico integrada

Descida manual de emergência

Carregador integrado multitensão

Travagem de tipo negativo nas rodas traseiras

Pneus reforçados sem marcação

Pendular

Cesto com limite perfurado

Comandos proporcionais

Anéis de lingagem e estivagem

Caixa de ferramentas no cesto

Bateria de tracção

Fork pockets

Easy Manager

Opcional

Tomada 230V com disjuntor diferencial

Predisposição 230V

Predisposição do ar

Sinal sonoro em todos os movimentos

Óleo biodegradável

Enchimento centralizado da bateria

Luz estroboscópica

Relatório de verificação inicial antes da entrada em serviço

Bateria sem manutenção

Óleo para grande frio

Pintura personalizada

Arnês de segurança

SMS : Safe Man System

Farol de trabalho no cesto
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