Pásové pracovné plošiny
SA 26

Rozsah pohybu

Model

Bluelift SA 26
ROZMERY

Pracovná výška max.
Maximálny vodorovný dosah vo vysunutej polohe

Nosnosť koša
Otáčanie veže
Rozmery koša
Celková hmotnosť
Rýchlosť pohybu
Maximálna stúpavosť
Spaľovací motor
Elektrický motor

26 m
14,5 m/80 kg
13,7 m/120 kg
11,7 m/200 kg
10,90 m/250 kg
250 kg
340°
1,3 m x 0,7 m x 1,1 m
3350 kg
1,5 km/h
28 %
Honda iGX
230 V - 2,2 kW

Prenájom pracovných plošín

www.matecoslovakia.sk

Pásové plošiny
SA 26
Štandardné vybavenie
ཛྷ Rýchlo odnímateľný hliníkový kôš
ཛྷ Otáčanie koša
ཛྷ Nezávislé výkonné elektrické čerpadlo
(patentované) so systémom automatického
štartu/zastavenia
ཛྷ V koši je k dispozícii elektrická zásuvka 230 V
ཛྷ Bezdrôtové diaľkové ovládanie s interaktívnym a
viac jazyčným displejom
ཛྷ Systém nastavenia rozchodu s nezávislou osou
Celoplošné nastavenie stabilizátorov
(3 rôzne polohy nastavenia)
ཛྷ Zariadenie obmedzujúce moment
ཛྷ Automatická stredová poloha otočnej veže
ཛྷ Samočinný stabilizačný systém
ཛྷ Automatický ŠTART a ZASTAVENIE spaľovacieho
motora a regulácie otáčok
ཛྷ Proporcionálne a simultánne elektrohydraulické
ovládacie prvky
ཛྷ Pásový proporcionálny pohon s hydraulickým
systémom brzdenia
ཛྷ Dvojrýchl. systém pohonu s bezpeč. kontrolou
ཛྷ Alarm pohonu prieč. sklonu s poistnou zarážkou
ཛྷ Pohon je možný so zdvihnutým ramenom
výložníka (s voličom)
ཛྷ Vzájomné blokovanie výsuvných opôr/ramien
ཛྷ Tlačítko núdzového vypnutia so zastavením
spaľovacieho motora
ཛྷ Jednoduchý postup núdzového poklesu
ཛྷ Ručné čerpadlo pre núdzový pokles plošiny
ཛྷ Kryty na piestnici valca výsuvnej opory, nádrží
na olej a núdzovom riadení
ཛྷ Zásuvka modemového spojenia pre
diagnostiku / diaľkovú aktualizáciu programu
ཛྷ Vyrobené podľa normy ČSN EN 280
a medzinárodných bezpečnostných predpisov

26 m

14,5 m

250 kg

max. 5,58 m
min. 4,91 m

0,99 m/ 1,98 m

3350 kg

4,30 m x 4,44 m

Honda iGX
230V motor

Voliteľné príslušenstvo

1452

867

1085

11°

10°

717

ཛྷ Vzduchové/vodné hadice
ཛྷ Naftový spaľovací motor HATZ 1B50
s automatickou reguláciou otáčok a s
automatickým ŠTARTOM a ZASTAVENÍM
ཛྷ Napájanie 110 V
ཛྷ Sada Blue Lithium*
ཛྷ Sada Blue Hybrid*
ཛྷ Oblasť asymetrickej stability
ཛྷ Húsenicové pásy, ktoré nezanechávajú stopy

