HOOGWERKER

GEAVANCEERD, COMPACT DESIGN
EXTREEM MANOEUVREERBAAR
		 VEILIG EN STABIEL

AIR
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Wij nemen uw rugklachten graag van u over!
VEILIG WERKEN OP ELKE HOOGTE
De EDMO AIR zelfrijdende hoogwerker is speciaal ontwikkeld om
veilig en snel op de juiste hoogte te kunnen werken.
De AIR hoogwerker is efficiënt en effectief voor elke toepassing waar
boven het hoofd gewerkt moet worden.
De AIR hoogwerker kan door het compacte design door elke deuropening gereden worden, makkelijk en snel in nauwe ruimtes manoeuvreren en bovendien één persoon met last tot maar liefst 5 meter werkhoogte brengen.
De AIR hoogwerker elimineert elk gevaar dat bij het gebruik van ladders of steigers aanwezig is, en is uitermate geschikt voor montage-,
of onderhoudswerkzaamheden in ziekenhuizen of kantoren.
De AIR hoogwerker is standaard voorzien van een joystick besturing.
De AIR hoogwerker is ontworpen voor intern gebruik, zonder wind, zonder hellingen.

Bij Lift Quality BV vindt u voor elk tilprobleem een oplossing.

PRODUCTINFORMATIE
Eenvoudig in gebruik, veilig, stabiel, compact
Lage opstap
Past door standaard deuropeningen
Automatisch sluitend toegangshek
Eenvoudige bediening
Tot 180 kg hefvermogen, 1 persoon + 100 kg
gereedschap en materiaal
Extreem grote werkhoogte
Anti-slip platform
Hoge manoeuvreerbaarheid
Werkkooi met knieregel en schopplaat
Hoofdschakelaar met slot
Zelf aangedreven
Aflegplaats voor materialen
Ingebouwde lader

HOOGWERKER

PRODUCTINFORMATIE
		
Model

Capaciteit
in kg
maximaal

Totale hoogte
laagste stand
in mm

AIR 2950MA**		  180***	  1572

Totale hoogte
hoogste stand
in mm

Platform
hoogte
in mm

4120	 

2950

Max.
werkhoogte
in mm

5000

Lengte
in mm

1165

Breedte
in mm

780

Batterijen
ingebouwd

2 x 12V 75 Ah

Eigen
gewicht
in kg

320

** Zelfrijdend
*** 1persoon + 100 kg materiaal.

CE- conformiteitsverklaring
CE- gemarkeerd

Aflegplaats materialen op hekwerk

Hoofdschakelaar met slot

Eenvoudige bediening

Anti-slip platform

Zwenkwielen met rem
**

** Aangedreven model met automatische rem/blokkering wanneer hij niet rijdt.
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