DEXTER 15Z

Dexter-släpvagnsliftar har
tillverkats i Finland i 40 år.
Dexter släpvagnliftar är mångsidiga för
en mängd olika applikationer. Den lilla
totalvikten och stora räckvidden gör
att den kan användas även på krävande platser. Fyra oberoende justerbara
stödben gör det lättare att jämna upp
lyften, även på ojämna och sluttande
ytor. Kontinuerlig bomrotation och
standarddrivning ger åtkomst till trånga utrymmen. Tack vare den starka och
robusta ramen är det enkelt att bogsera lyften och långa avstånd mellan
arbetsplatserna är inga problem.
Alla Dexter-lyftar är tillverkade av
höghållfast stål på vår egen fabrik i
Nokia och är lätta men robusta i förhållande till deras lyfthöjd. Produkterna
är konstruerade för krävande driftförhållanden, särskilt för säkerhet och
pålitlighet. Alla kranservicepunkter är
lätt åtkomliga och lederna är utrustade
med smörjnipplar. Alla komponenter
som är känsliga för skada skyddas av
metallstrukturerade skydd.

15Z
15Z teleskopbommen låter dig arbeta på höjder upp till 15 meter, men väger
bara 1 500 kg. Ett utmärkt val när arbetsuppgifterna är höga och byts ofta. Med
tillvalsenheten kan du arbeta utan ansträngning även där ingen nätström finns
tillgänglig.
12A

MAXARBETSHÖJD
TYÖSKENTELYKORKEUS
MAX
11,9 m
15,0 m

KULJETUSPITUUS
TRANSPORTLÄNGD
6,7 m
6,7 m

MAX LAVAKORKEUS
MAX PLATTFORMSHÖJD
9,9 m
13,0 m

KULJETUSLEVEYS
TRANSPORTBREDD
1,58 m
1,8 m

SIVU-ULOTTUMA
RÄCKVIDD
5,0 kg,
m / 215
6,5 m / 215
8,0 kg
m / 120 kg

KULJETUSKORKEUS
TRANSPORTHÖJD
2,1 m
2,1 m

TUENTALEVEYS
ARBETSBREDD
3,6 m
4,0 m

TOTALKOKONAISMASSA
VIKT
1 500 kg 1300 kg

MAX KORIKUORMA
MAX KORGLAST
kg / 2 henkilöä
215 kg 215
/ 2 personer

KRAFTKÄLLA
230V / 50 Hz / 1,9 kW
230 V / sähkömoottori
50 Hz / 1,9 kW

TYÖTASON
MITAT (p(lx xl xbk)x h)
KORG
DIMENSIONER
m x 1,25
1,1m
0,8 m0,8
x 1,25
m xm
1,1x m

BENSINMOTOR
GENERAATTORI
tillbehör
-

TYÖTASON
KÄÄNTYVYYS
KORGS
ROTATION
+/-40°
+/-40°

DRIVHETAJOLAITE
standardvakiovaruste

PUOMISTON PYÖRITYS
ROTATION
beständig Jatkuva

MÄENNOUSUKYKY
BACKTAGNINGSFÖRMÅGA
n. 15 %
15 %

KONTROLL
PUOMILIIKKEIDEN HALLINTA
2-hastighet / proportionell
2-nopeuksinen
(tillbehör)

VAKIOVOIMANLÄHDE

BENSIINIKÄYTTÖINEN

Dexter Lifts Oy
Lehtimäenkatu 1
37150 NOKIA
FINLAND
sales@dexterlifts.com
+358 (0) 44 347 4480
www.dexterlifts.com

