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Ficha técnica

200 ATJ
Plataformas elevatórias Diesel Lança articulada

Capacidades

Métrico

Altura de trabalho

20.28 m

Altura da plataforma

18.28 m

Alcance de trabalho

12 m

Balanço
Articulação basculante (cima/baixo)
Capacidade do cesto
Rotação da torreta
Rotação cesto (direita/esquerda)
Número de pessoas (interior/exterior)

8m
70 ° / -70 °
230 kg
355 °
90 ° / 90 °
2/2

Peso e dimensões
2.1 - Peso da plataforma elevatória*
2.2 - Dimensões do cesto (C x L)

10050 kg
2.1 x 0.8 m

b1 - Largura total

2.40 m

l1 - Comprimento total

8.42 m

l9 - Comprimento total fechado

6.51 m

h17 - Altura total

2.71 m

h18 - Altura total fechado

2.85 m

h20 - Altura piso (acesso)

0.40 m

l13 - Comprimento pendular

2m

a7 - Desvio contrapesos (torreta 90°)

0.11 m

b13 - Raio de viragem interior

1.53 m

wa3 - Raio de viragem exterior

4.17 m

m2 - Distância ao solo no centro do chassis

0.44 m

y - Distância entre eixos

2.40 m

Performances
Velocidade de deslocação

4.70 km/h

Velocidade de trabalho

0.80 km/h

Inclinação transponível

40 %

Declive admissível

5°

Pneumáticos
Tipo de pneumáticos

TyresType.SolidTyres.cured-on

Rodas motrizes (frente/atrás)

2/2

Rodas direcionais (frente/atrás)

2/2

Rodas travadas (frente/atrás)

0/2

Motor
Motor térmico
Potência do motor térmico

Kubota V2403-M Stage 3A
45 ch / 34.10 kW

Diversos
Perfuração em solos duros*
Pressão hidráulica disponível máxima

20.45 daN/cm²
335 bar

Capacidade do depósito hidráulico

80 l

Capacidade do depósito de combustível

78 l

Nível de vibração mão-braço
Consumo diário**

* varia em função das opções e das normas no país de entrega da máquina
** Segundo "Ciclo REDUCE

<0.50 m/s²
7.96 l

Diagramas de carga
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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
Rodas 20"
Predisposição 230V
4 movimentos simultâneos
4 rodas motrizes
4 rodas direcionais com "tipo caranguejo"
Eixo dianteiro oscilante ativo
Alarme sonoro e indicadores luminosos (inclinação, sobrecarga, descida)
Bomba elétrica de emergência
Tecnologia de bus CAN
Pedal homem morto
Bloqueio do diferencial na traseira
Interruptor de paragem de urgência no cesto e no torre
Motor em cadeira basculante

Opcional
Tomada 230V com disjuntor diferencial
Predisposição do ar
Sinal sonoro em todos os movimentos
Sinal sonoro na translação
Óleo biodegradável
Depurador do catalizador
Código antiarranque
Rotação contínuo da torre
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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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