picking

EN 1726

Elevah 51 Move® to jedyna samojezdna drabina automatyczna
wykonana w całości z aluminium,
o niedużej wadze 335kg i udźwigu 200kg.

Elevah 51 Move® is the only self-propelled automatic ladder made entirely
of aluminum, by restrained weight, 335 kg, and with a payload of 200 kg.

ELEVAH 51 MOVE picking

Bardzo łatwa w obsłudze,
osiąga wysokość roboczą 5,10 m
i gwarantuje szybką
i bezpieczną pracę.
Przemieszczanie
z prędkością do 7 km/h.
Extremely easy to handle,
it reaches 5-10 m of height
and guarantees quick
and safe operations,
quick self-propelled
movements: 7 m/h
of maximum speed.
Mały promień skrętu obraca się w miejscu.
Easy to manoeuvre and safe,
with high turning radius:
It turns on itself.

SELF-PROPELLED AT THE HEIGHT

SAMOJEZDNOŚĆ NA WYSOKOŚCI

Może być obsługiwana
z uprawnieniami na wózek widłowy.
Can be supported
privileges for forklift.

10

WSZYSTKO ZAWSZE
POD KONTROLĄ

EVERYTHING ALWAYS
UNDER CONTROL

Pojedynczy joystick dla wygody
i łatwego operowania.
Single lever joystick for a comfortably
and easily movement.
SAMOJEZDNOŚĆ NA WYSOKOŚCI SELF-PROPELLED AT THE HEIGHT
BEZPIECZEŃSTWO CERTYFIKOWANE CERTiFIED SAFETY

BEZPIECZEŃSTWO CERTYFIKOWANE CERTIFIED SAFETY

WSZYSTKO,
CZEGO POTRZEBUJESZ
W MAŁYCH ROZMIARACH

IN LITTLE EVERYTHING YOU NEED.

System przeciw-przechyłowy uruchamia się
automatycznie po osiągnięciu maksymalnej
wysokości.
The anti-tilting device activates automatically
when the maximum inclination is reached.

WYSOKOŚĆ OD ZIEMI 10 cm >
HEIGHT FROM
THE GROUND . 10 cm >

SAMOJEZDNOŚĆ NA WYSOKOŚCI

Szeroki podest ładunkowy
o automatycznie regulowanej wysokości.
Large automatically height-adjustable
storage compartment.

SELF-PROPELLED AT THE HEIGHT

Szeroki podest dla operatora,
umieszczony zaledwie 30cm nad ziemią,
zapewnia dogodny dostęp.
Large work surface for the operator.
Height of only 30 cm for easy access.

ELEVAH 51 MOVE picking

Szeroki i wszechstronny podest ładunkowy,
wygodna podstawa oraz przestrzeń dla operatora,
a to wszystko na powierzchni 77 x 141 cm.
Wide and versatile worktop, confortable support stand
and space for the operator, all this in just 77 x 141 cm.

Odległość między obudową a ziemią to aż 10 cm co umożliwia
swobodne pokonywanie wszystkich przeszkód.
The 10 cm underbody height allows you to overcome any rough edges.
www.faraone.pl | www.elevah.com
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Dane techniczne Technical data sheet

Udźwig

Max capacity

Operatorzy

Number of persons

1

Wykorzystanie

wewnętrzne

ELEVAH 51 MOVE picking

Use

100 kg

Waga maszyny

330 kg

Żródło zasilania

24V

Machine weight
Power supply

Baterie 2 x 12V - 95 A

Batteries 2 x 12 V – 95 A

Ładowarka

Battery charger

Nachylenie pokonywane na wysokości

Climbing ability at height

0,20 m/s

Max. prędkość opuszczania

0,20 m/s

Maximum descending speed

Max. prędkość przesuwu
Max. drive speed stowed

Max. prędkość przesuwu na wysokości

Maximum shifting speed at height

1430 mm

B

Min. odległość kosza od podłoża

325 mm**

C

Min. odległość półki od podłoża

690 mm

D

Dł. przesuwu półki regulowanej

640 mm

E

Max odległość kosza od podłoża

3000 mm

F

Max odl. półki reg. od podłoża

4010 mm

G
H
I
J
K
L

Min. picking heigh from the ground
Picking plate stroke

Max. platform height from the ground
Max. picking from the ground

Wymiary podstawy
Footprint

Wewnętrzne wymiary kosza
Internal basket dimensions

Wymiary półki regulowanej
Picking plate dimensions

C
B

K

H

2,5 km/h

Wys. złożonej maszyny
Min. platform heightfrom the ground

A

7 km/h

A

Stowed height

D

1380

Max. prędkość podnoszenia
Maximum rising speed

TECHNICAL DATA

4%

Ø150x40

Turning radius

kg.

100

acid

Wymiary kół obrotowych
Promień skrętu

+

110V-220V

Ø300 x 76

Swivel wheels dimensions

kg.

100

kwasowe

Wymiary kół pędnych
Driving wheels dimension

DANE TECHNICZNE

internal

Udźwig podestu ładunkowego
Picking plate capacity
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200 kg

G

J

L
I

770 mm
1410 mm
570 mm
690 mm
780 mm
760 mm

F

Certyfikacja wydana przez TÜV. Produkt zgodny z europejskimi normami
EN 1726-1 / UNI EN 1726-2 dla wózków widłowych z człowiekiem na wysokości.
Certification issued by TÜV. In accordance with European standards on forklift
with man on height. EN 1726-1 / UNI EN 1726-2.
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BEZPIECZEŃSTWO CERTYFIKOWANE CERTiFIED SAFETY

