EN 280

ELEVAH 70
to automatyczna drabina
z przestronnym koszem
o udźwigu 200 kg,
która umożliwia pracę na wysokości 7 m.

ELEVAH 70

ELEVAH 70
is the automatic ladder with a large basket,
carrying kg 200, having a working
height of 7 m.

SOLIDNA i NIEZAWODNA
FIRM and RELIABLE

MANUAL TRASLATION

PRZEMIESZCZANIE MANUALNE

Maszynę można użytkować z poziomowanymi
stabilizatorami. Maksymalna wysokość robocza
wynosi wówczas 7 m.
The machine can be used with leveling stabilizers
and can safely reach a maximum working height
of 7 meters.
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PRZEMIESZCZANIE MANUALNE MANUAL TRASLATION
BEZPIECZEŃSTWO CERTYFIKOWANE CERTiFIED SAFETY

BEZPIECZEŃSTWO CERTYFIKOWANE CERTIFIED SAFETY

STEROWANIE z ZIEMI
CONTROLS
at the GROUND

ELEVAH 70

Zdejmowany panel sterowania
pozwala na uruchomienie kosza
także z ziemi.
The removable control allows
moving the basket from the ground.

MAKSYMALNIE
WYGODNA

MAXIMUM EASE

PRZEMIESZCZANIE MANUALNE

Operator może łatwo wejść
do kosza dzięki wygodnemu
systemowi otwierania.
The operator can comfortably
climb in, thanks to the easy
opening of the basket.

MANUAL TRASLATION

Podnośnik może być używany nawet bez
stabilizatorów na maksymalnej wysokości
6 m, co jest bardzo przydatne w małych
przestrzeniach. Aby osiągnąć wysokość
7 m, kosz musi być ustawiony 70 cm
nad ziemią.
The machine can be used even without
outriggers, at a maximum height of 6 m,
very helpful in working in tight spaces.To
reach 7meters working height, the basket is
placed at 70 cm from the ground.
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Dane techniczne Technical data sheet
STABILIZATORY
STABILIZERS

BEZ

ZE

WITHOUT

WITH

Max udźwig

200 kg

Operatorzy

Number of persons

1

Wykorzystanie

wewnętrzne

Lift capacity

Use

internal

Udźwig zasobnika na przedmioty
Tray capacity

Waga maszyny

20 kg

Zasilania

24V

Power source

Akumulatory 2 x 12 V - 95 A

kwasowe

Ładowarka

110V-20V

Batteries 2 x 12 V – 95 A
Battery charger

acid

Wymiary kół stałych

Ø200 x 50 mm

Wymiary kół obrotowych

Ø150 x 45 mm

Fixed wheels dimensions

Swivel wheels dimensions

Max. prędkość podnoszenia

0,2 m/s

Max. prędkość opuszczania

0,15 m/s

Max. lifting speed

Max. lowering speed

A

Wysokość złożonej maszyny

1690 mm

B

Min. odległość kosza od podłoża

380 mm

C

Max odległość kosza od podłoża*

968 mm

D

Max odległość kosza od podłoża

4000 mm 5220 mm

H
I
J
K
I
L

*
**

Min. platform height from the ground

Max. platform height from the ground*
Max. platform height from the ground

Wymiary podstawy
Footprint

1280 mm 1380 mm
780 mm 1350 mm

Wewnętrzne wymiary kosza
Internal dimensions of the basket

Max odległość kosza od ściany

660 mm
785 mm
0 mm

40 mm

0 mm

285 mm

Max. distance from the wall

Wymiary zasobnika na przedmioty
Tool tray

760 mm
420 mm

Max nacisk na koło przy pełnym
obciążeniu**
Max. distance from the wall**

2,1 kN

DANE TECHNICZNE

G

Stowed height

2,2 kN

TECHNICAL DATA

F

kg.

200

357 kg

Machine weight

E

ELEVAH 70

OPIS

Maks. wysokość z koszem w pozycji C
Max H. reached with cage at height - C -.
Maksymalny nacisk przy uwzględnieniu, że ciężar platformy plus maksymalne
obciążenie kosza są rozłożone całkowicie po jednej stronie platformy
(obciążenie całkowicie asymetryczne).
Maximum pressure whereas the weight of the platform plus the maximum load on the
basket are completely distributed on one side of the platform (totally asymmetric load).

Produkt zgodny z normą EN280 certyfikacji CE wydanej przez TÜV przetestowany
i zatwierdzony do użytku w pomieszczeniach w warunkach bezwietrznych.
Compliant with standard EN280 with CE certification released by TÜV
and approval for indoor use with no wind.
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