DADOS
TÉCNICOS

PLATAFORMA
ELEVATÓRIA
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Equipamento totalmente elétrico para todos os
tipos de trabalho em altura onde é necessária
operar com zero emissões de gases poluentes
e ruídos: manutenção municipal de iluminação
pública e sinalização ou para trabalhos interiores.
Tudo isto com grande desempenho e
dimensões muito pequenas.
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(m)

modelos compatíveis

ATX340EH
(versão entre-eixo longo)

•

homologação N1

articulados e
telescópicos

braços
altura de trabalho máxima

[m]

12

altura da base ao cesto máxima

[m]

10

alcance

[m]
[ mm ]

5,1
2.700
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3
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5

6

cesto
acesso um sistema que permite baixar o cesto ao chão para facilitar o acesso

controlos de emergência
localizados na base do módulo, os controlos de emergência são prioritários em
relação aos do cesto
rotação
(movimento rotativo acionado por um redutor hidráulico e
protegido com uma válvula de travão)

dimensiões da configuração (comprimento x largura x altura)
[ mm ]

cesto: capacidade

[ kg ]

750 x 750 x 1.100
120

430º da
super-estrutura

[°]

estabilizadores
quatro pés estabilizadores com controlo independente
bomba elétrica motorizada

feito de fibra de poliéster com nivelamento automático
graças aos cilindros hidráulicos e isolados de 1.000 V
cesto: dimensões (comprimento x largura x altura)

1

controlos: intuitivos e fáceis de usar

plataforma elevatória

veículo + módulo: largura com os estabilizadores abertos

0

carga residual
(disponível para ferramentas e acessórios)

[W-V]

2500 W - 48 V

[ mm ]

4.070 x 1.500 x 2.652

[ kg ]

aproximadamente
500

•

de série
∆ opcional
! compatível mas não homologado para circular em áreas urbanas
— não disponível

VEÍCULOS ELÉTRICOS
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PLATAFORMA
ELEVATÓRIA

NOTAS

Este módulo é alimentado pela bateria do veículo, o que pode influenciar sua
autonomia. Para todos os outros dados consulte a ficha de dados técnicos do veículo
no qual o módulo vem montado.
Os dados/especificações técnicas, o design e os dados de desempenho apresentados
neste material são indicativos e podem sofrer alterações sem aviso prévio.
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