Pick & Carry Mobilní jeřáby

Valla 25
Mobilní jeřáb na elektrický bateriový pohon je ideálně vhodný
pro práce ve vnitřních prostorách
Valla 25 E

T E C H N I C K Á D ATA

(Elektro)

Pohon
Nosnost

∟ ∟Art.-Nr.: 104017

Pracovní výška
Rozměry
Hmotnost

»» nosnost 2.500 / 2.250 kg
»» pracovní výška 4,5 m
»» elektromotor
»» provoz bez splodin
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Akční rádius

Nosnost

Akční rádius

Nosnost

1.000 mm

1.550 kg

1.000 mm

1.250 kg

1.500 mm

1.000 kg

1.500 mm

800 kg

2.500 mm

500 kg

2.500 mm

400 kg

www.uplifter.cz

2,515 x 0,950 m
25 E: 2.200 kg
25 EL: 1.950 kg
min. 2,01 m

Motor

AC-elektromotor 3 kW / 48 V řízeno invertorem,
elektromagneticky řízené kotoučové brzdy

Převodovka

automatika

Baterie

48 V / 200 Ah baterie, ukazatel baterie na
přístrojové desce

Ovládání

ovládání 180°; elektronicky řízený 700 W / 48
V elektromotor, bezpečnostní zařízení kompletně na zadní straně

Obutí

1 x zadní kolo: pneumatika 305x135e, 2 x přední kola: 218x7-R8 palců super elastické

Výložník

3,0 m, hydraulicky na sebe navazující teleskopické oddíly, vnitřní dvouválec, Stavitelné
boční nylonové polštáře proti opotřebení
Ovládání výložníku: proporcionální rozvaděč
ovladatelný joystickem, motorové čerpadlo 48
kW / 48 V

it

Na

Rádius otáčení

Elektrický (baterie)
25 E: 2.500 kg
25 EL: 2.250 kg
4,50 m

L.M.I

zvedané břemeno, max. přípustné zatížení,
naklápění v %, akční rádius, úhel, ukazatel pro
teleskop a světelný ukazatel při provozu

Rám

3-kolový rám z předtvarovaných a svařených
ocelových desek s integrovaným vyrovnávacím
závažím (odnímatelným pro účely údržby)

Příplatková
výbava

hydraulický naviják, nadměrný naviják, řetězový zvedák, přestřešení Carry-Deck, nabíječka
(interní a externí), manuální a hydraulická jeřábová špice, kabelové dálkové ovládání, dálkové
rádiové ovládání, sada pro nízké teploty, pracovní reflektory, hasicí přístroj
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