CE-MODELLER SJ 6832E SJ 8841E

DC ELECTRIC RT-SERIEN
SAXLIFTAR FÖR

tuff terräng

Den DC-drivna saxliften för tuff terräng tar effektivitet
och terrängframkomlighet till en högre nivå. Åtta
6-voltsbatterier driver den elektriska DC-motorn
på 48 volt och tillhandahåller gränslös ström hela
dagen. Det innovativa och effektiva elektromekaniska
drivsystemet tillhandahåller också varierbara reglage för
hastighetsproportionell körning/lyftning. Dessa enheter
erbjuder 30 % stigningsförmåga, går att köra upp till
7,9 m och erbjuder kapcitet på upp till 681 kg.

Utdragbara eller utsvängbara batterihållare och
Skyjacks standardsystem med färgkodade och
numrerade kablar tillhandahåller överlägsen
servicebarhet.

DC ELECTRIC RT-SERIEN

Saxliftar för tuff terräng
Speciﬁkationer

SJ 6832E

SJ 8841E

A Arbetshöjd

11,8 m

14,5 m

B Högsta plattformshöjd

9,8 m

12,5 m

C Lägsta plattformshöjd

1,4 m

1,8 m

D Totalbredd

1,7 m

2,2 m

E Totallängd

2,5 m

3,5 m

F Nedsänkt höjd (Höjt räcke)

2,5 m

2,9 m

G Nedsänkt höjd (Sänkt räcke)

2,1 m

2,2 m

H Plattformens bredd (Innermått)

1,4 m

1,7 m

I Plattformens längd (Innermått)

2,1 m

3,4 m

Markfrigång

0,2 m

0,2 m

Hjulbas

1,9 m

2,3 m

2 940 kg

5 556 kg

Lutningsgrad

30 %

30 %

Vändradie (Inre)

1,9 m

4,0 m

Vändradie (Yttre)

4,2 m

6,3 m

Lyfttid (max. last)

60 sec

56 sec

Körhastighet (lastad)

3,2 km/h

5,6 km/h

Körhastighet (lyft)

1,1 km/h

1 km/h

Maximal körhöjd

7,9 m

7,9 m

Generell kapacitet

454 kg

681 kg

3

4

Vikt

Maximalt antal personer

STANDARDFUNKTIONERNA
• Axelbaserat drivsystem
• Skivbromssystem på bakaxeln
• 48V DC-ström med utsvängbar batterihållare
förlängningsdäck i en eller båda ändar
(endast 8841E)
• 0,9 m utrullningsbart förlängningsdäck
(endast 6832E)
• Analogt kontrollsystem
• Färgkodat, numrerat kopplingsschema
• 30 % stigningsförmåga
• Skumfyllda däck
• Kabeldragning till växelströmsuttag på plattform
• Lutningslarm med bortkoppling för lyft/körning
• Fullt rörelselarm
• Överbelastningsskydd
• Varningssystem för sänkning
• Signalhorn för operatören
• Nedfällbart gångjärnsförsett räcke
• Halvhöjds fjäderbelastade gångjärnsförsedda
grindar på båda sidor
• Taljerepsinfästningar
• Saxskydd
• Förbindingsskena/lyftfästen
TILLVAL‡
• Fyrhjulsdrift (endast 8841E)
• 1,2 m utrullningsbart förlängningsdäck
(enkelt eller dubbelt, endast 8841E)
• 1,2 m motordrivet förlängningsdäck
(enkelt eller dubbelt, endast 8841E)
• Självständiga stödben med automatisk
nivåutjämning
• Telefonlinje till plattform
• Fullhöjds fjäderbelastade gångjärnsförsedda
grindar
• Ej svärtande skumfyllda däck
‡

Modeller

Kapacitet med 1 förlängningsdäck*

SJ 8841

Kapacitet med 2 förlängningsdäck*

Huvud-

Front Utv.

Huvud-

Front Utv.

Bakdel Utv.

454 kg

227 kg

227 kg

227 kg

227 kg

Skyjack UK
Unit 1, Maes-y-Clawdd
Maesbury Road Industrial Estate
Oswestry, Shropshire, SY10 8NN
Telefon: +44-1691-676235
Fax: +44-1691-676239
E-post: info@skyjackeurope.co.uk
www.skyjack.com
Denna broschyr har endast som syfte att illustrera och är baserad på den senaste informationen vid
tidpunkten för tryckning. Skyjack Inc. förbehåller sig rätten att utföra ändringar när som helst, utan
föregående meddelande, gällande speciﬁkationer, och standard- eller tillvalsutrustning. Konsultera
Underhålls- och reservdelshandboken för information om rätt hantering. CE-märkta arbetsplattformar
har testats för överensstämmelse med Maskindirektivet 98/37/EC.
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Kapacitet och maskinvikt kan ändras när olika tillval monteras

