PLATAFORMAS DE CARGA
Plataforma de Carga Série 2600
A Série 2600 proporciona elevação de material pesado até 500 kg.
Este modelo compacto é concebido com um mastro muito robusto e sistema de
cabos de elevada segurança. As secções mais curtas do mastro permitem a
passagem por portas, e o transporte em veículos comerciais.
Operada por 1 pessoa.
Em qualquer dos modelos apresentados, a altura da base ao solo é de 6,4 cm e a
altura mínima de carga é de 10 cm.
Produto em conformidade com a diretiva 2006/42/EC.
Declaração fornecida com equipamento e personalizada
com número de série.

Ideal para:
aElevar material pesado
aRealizar trabalhos contínuos
aManutenção industrial

Garfos reversíveis:
• acréscimo de altura
• aproximação a tetos

aColocação de tubagem
Capacidade de carga
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Medidas em metros
(1)
Altura máxima (garfos descidos). Com os garfos invertidos,
a altura máxima acresce 0,60 m em cada modelo
(2)
Estabilizadores incluídos. Por pedido, no modelo 2610

Rodas de Rolo

Elevação de cargas pesadas

Facilitam a carga/descarga em viaturas
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SÉRIE 2600 - características
Plataforma de Carga Série 2600

Cabos dentro do mastro
O cabo funciona dentro do
mastro, evitando a
exposição perto do operador.
Mantém acesso fácil

Barra de Carregamento

Guincho
Excelente para elevação
por suspensão
Estabilizadores de
montagem rápida
Guincho robusto, com 2 velocidades,
eleva facilmente cargas pesadas.
Permite um deslizamento uniforme.
Os manípulos podem ser removidos
quando não utilizados
Punhos da direção

Montados acima da base, os
estabilizadores estendem-se e
rebatem com facilidade
Extensão de garfos (Acessório)

Punhos da direção ajustáveis na
altura
Mecanismo de bloqueio
Por pressão num botão, os garfos
estendem-se mais 20 cm.
Acionando a extensão dos
garfos, a capacidade de
carga diminui para 205 kg

Rodízios Ø 120 mm
com travão
Rodas duras em poliuretano
com rolamentos blindados

Mecanismo de bloqueio nos
estabilizadores, em trabalho ou em
descanso
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