VERKTØY OG UTSTYR

Batteridrevet løfteutstyr
Vi har løfte- og transport utstyr som er batteridrevet.
Og som er robust nok til å sammenlignes med tradisjonelt utstyr, det være
seg manuelt eller bensin/dieseldrevet utstyr.

Solid konstruksjon.

Enkel og sikker betjening.

Store batterier for lang og effektiv
brukstid.

Kraftige hjul

Lastetralle PowerPac AP 800
Batteridrevet, stabil og robust. Enkel å
bruke med brems.

Lastetralle PowerPac AP 500
Batteridrevet, stabil og robust. Enkel å bruke med brems.

Modell

Dimensjoner
(LxBxH)

Vekt

Løftebord PowerPac AP 400 H
Batteridrevet plattformtralle med sakseløft.

Last

Kjøretid

Ladetid

Pris pr. dag

AP 800 XL

2135x900x1000 mm

170 kg

800 kg

6t

8t

kr 999,-

AP 500

1450x910x1080 mm

125 kg

500 kg

6t

8t

kr 999,-

AP 400 H

1340x600x1100 mm

250 kg

400 kg

6t

8t

kr 999,-
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VERKTØY OG UTSTYR

Batteridrevet løfteutstyr
Vi har løfte/transport utstyr som er batteridrevet, og som er robust nok
til å sammenlignes med tradisjonelt bensin- eller dieseldrevet utstyr.
Batteridreven Trillebår PowerPac ED 120
Den elektriske trillebåren gjør det lett å
skyve tung last. Kan takle bratte skråninger. Trinnløs hastighet og parkeringsbrems.

Det avtakbare batteriet har
en kapasitet på 3-5 timer.

Enkel betjening ved hjelp av
en fingerspak

Lastekaret kan enkelt vippes og
tillater fullstendig tømming.

Lasteområdet kan utvides ved å
felle ut lemmene

Batteridreven Dumper PowerPac RDE 500
Stillegående og robust batteridrevet dumper med lasteevne opp til 500 kg. En anvendelig og fleksibel dumper for
mange ulike oppgaver. Den er smal nok for å kjøre gjennom
vanlige dører.

Modell

Dimensjoner
(LxBxH)

Vekt

Max last

Kjøretid

Ladetid

Pris pr. dag

ED 120

1400x780x930 mm

42 kg

120 kg

3,5 t

-

kr 799,-

RDE 500

1670x670x1000 mm

210 kg

500 kg

5t

6t

kr 1.250,-
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VERKTØY OG UTSTYR

Elektrisk trillebår Contractor ES-800
Contractor ES-800 er fullstendig lydløs da den er elektrisk/batteridrevet og med trinnløs
hastighet. Den er en effektiv løsning for innendørs arbeid ved transport av betong, murstein og
mørtel, eller ved andre innendørs oppgaver.
Den kan ha 800 kg i lastekassen og kjører 5-6 timer på en oppladning. Oppladningstiden er ca. 6 timer. Med den
smarte tipp-funksjonen sparer du masse tid fordi du kan fylle containeren fra alle sider.

Tekniske spesifikationer

ES-800

MOTOR
Hastighet

0 - 5 km/h (Hydraulisk)

BATTERI
Elektrisk ladning

245 A·h/4 x 6 V

Ladetid

6 timer

Driftstid

5 timer

VOLUM
Last (liter)

360 liter

Last (kg)

800 kg

VEKT
Total vekt

497 kg

DIMENSJON
H/L/B
Løftehøyde

990/2420/860 mm
1400mm

ANNET
Dashbord
Sikkerhetsanordning
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LED Display
Maskinen kjører langsomt frem
dersom føreren blir klemt

•
•
•
•

Kjører på batteri
Laster 800 kg
Har sakse lift
Autostyring av maskin dvs.
styring uten bruk av fysiske
krefter.
• Sikkerhetsanordning som
sikrer operatøren mot klemskader.
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