Leguan 135 NEO.

Straight to the Point.

Leguan 135 NEO.

Vakiovarusteet.

Maks. sallittu korikuorma

250 kg / 2 hlöä

Maks. työskentelykorkeus

13,40 m

Maks. työtason korkeus

11,40 m

Maks. sivu-ulottuma

7,1 m (120 kg) –
6,6 m (250 kg)

Kuljetusmitat, P x L x K

4,58 x 1,33 x 1,93 m

Työkorin mitat

1,33 x 0,75 m

Työkorin kääntö

80º (±40º)

— Alaohjaus

Puomiston kääntö

360º

— Apuvirtapistokkeet 12 V

Mäennousukyky

40% (22º)

Mitat ilman työkoria, P x L

3,91 x 0,89 m

Tuentamitat

3,14 x 3,07 m

Maks. käyttökaltevuus

21% (12º)

— Kauko-ohjaus siirtoajoon ja tukijalkojen käyttöön

Paino teloilla / renkailla

1650 kg

— Työkalu- ja tarviketelineet työkoriin

Moottorit

Honda 13 hv bensiini
230 V / 2,2 kW sähkö

— Lisäletku työkoriin (vesi, ilma)

Hydraulinen ajovoimansiirto

4WD / telat

— Äänitorvi

Ajonopeus

2,5 km/h

— 13 hv Honda bensiinimoottori + 230 V sähkökäyttö
— 230 V ja 12 V pistokkeet korissa
— Automaattinen kierrosluvun säätö
— Sähkökäytön start-stop -energiansäästötoiminto
— Tukijalkojen automaattitasaus

13,4 m
maks. työkorkeus

7,1 m

maks. sivu-ulottuma

250 kg
maks. korikuorma

Monikäyttöinen ja käyttäjäystävällinen
joystick-ohjattu henkilönostin.
135 NEO edustaa uutta henkilönostinsukupolvea, jossa yhdistyy helppokäyttöisyys, suuri korikuorma ja työn tehokkuutta lisäävä teknologia. Joystick-ohjaus
mahdollistaa usean samanaikaisen puomiliikkeen ajamisen yhdellä kädellä.
Koti-toiminto ajaa puomiston kuljetusasentoon automaattisesti ja yhdellä
napilla toimiva automaattitasaus toimii nopeasti ja luotettavasti.
Kompakti koko ja pehmeä siirto-ohjaus mahdollistavat nostimen käytön kapeissakin työkohteissa. Uuden innovatiivisen puomirakenteen avulla työkorin
liike myötäilee pystysuoria seinustoja ja ennen näkemättömän joystickohjauksen avulla nostimen ohjaus on helpompaa kuin koskaan aiemmin.
Nostin sopii erinomaisesti mm. vuokrakäyttöön ja rakennusten ylläpitotehtäviin
sisä- ja ulkokohteissa.

Tekniset tiedot.

— Portaaton korikuorman mukaan säätyvä ulottuma
— Sähköinen työkorin kääntö
— Koti-toiminto ja takaisin työkohteeseen -toiminto
— Sähköinen varalasku ja käsipumppu

Lisävarusteet.
— Työkorin ohjauspaneelin valaistus ja LED-työvalot

— Vilkut tukijalkoihin

— Suuremmat tukijalkalautaset
— Merkkaamattomat telat tai renkaat
— Kapea työkori
— Leguan erikoisperäkärry
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Straight to the Point.

3690 mm
1330 mm

Henkilönostimet.

1250 mm

3600 mm

LEGUAN mallistosta löydät itsekulkevat henkilönostimet,
jotka soveltuvat niin sisä- kuin ulkokäyttöönkin. Leguan
erikoistrailerin avulla kuljetat nostimen helposti työkohteeseen ja kattavalla lisävarustevalikoimalla räätälöit
nostimen omiin tarpeisiisi.

2010 mm

750 mm

5100 mm

3290 mm
1330 mm

890 mm

3270 mm

1930 mm

750 mm

4580 mm

3220 mm
1200 mm

1000-1100 mm

3040 mm

1810 mm

700 mm

5230 mm
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