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Capacities Metrinen

Työskentelykorkeus h21 20 m

Platform height h7 18 m

Maksimiulottuma l4 11.57 m

Overhang l5 7.9 m

Heilurivarren kääntö (ylä / ala) +65 ° / -60 °

Platform capacity Q 230 kg

Ylävaunun kääntö 350 °

Lavan kääntö (oikea / vasen) 90 ° / 90 °

Henkilömäärä (sisällä / ulkona) 2 / 2

Weight and dimensions

Lavan paino* 7100 kg

Platform dimensions (length x width) lp / ep 1.5 m x 0.75 m

Kokonaisleveys b1 2.32 m

Kokonaispituus l1 8.34 m

Kokonaiskorkeus h17 2.46 m

Kokonaispituus (taitettuna) l9 6.06 m

Kokonaiskorkeus (taitettuna) h18 2.71 m

Lattian korkeus (pääsy) h20 0.4 m

Counterweight offset (turret at 90°) a7 0.64 m

Sisäkääntösäde b13 2.42 m

Ulompi kääntösäde Wa3 5.31 m

Maavara akselivälin keskellä m2 0.38 m

Akseliväli y 2.3 m

Performances

Drive speed - stowed 5.3 km/h

Drive speed - raised 0.7 km/h

Nousukyky 45 %

Sallittu vaaitus 4 °

Wheels

Rengastyyppi Solid non-marking tires

Drive wheels (front / rear) 2 / 2

Steering wheels (front / rear) 2 / 0

Jarruttavat pyörät (edessä / takana) 0 / 2

Engine/Battery

Battery / Batteries capacity 48 V / 460 Ah

Integrated charger (V / Ah) 48 V / 60 Ah

Miscellaneous

Maapaine 10.9 daN/cm²

Hydraulipaine 240 Bar

Hydraulisäiliön tilavuus 25 l

Standards compliance

This machine is in compliance with:
EU:n direktiivit: 2006/42/EY - konedirektiivi

(uudistettu EN280:2013) - 2004/108/EY (EMC-
direktiivi) - 2006/95/EY (pienjännitedirektiivi)

*Varies according to options and standards of the country to which the machine is delivered
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Kuormituskaavio

Load Chart metric
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Mittapiirros

Varustelu

Vakio

230V Predisposition

4 simultaneous movements

4 wheel drive

Audible alarm and illuminated indicator lamp (leveling, overload, lowering)

Backup electrical pump

CAN bus technology

Centralized recharging of battery

Dead man pedal

Differential locking on rear axle

Easy Manager

Emergency stop button in platform and on frame

Flat Led Rotating Beacon

Fully galvanized basket with demountable floor

Integrated diagnostic assistance

Large color screen on turret

Lead acid batteries

Multi-voltage integrated charger

Non-marking tyres

Oscillating front axle

Protective cover for control panel

Screen information in the basket

Simplified lift system

Tool box in platform

Travel possible at maximum height

Two electric motors of 8.5kW and 16kW

Valinnainen

110 or 230V plug with differential circuit breaker

Access control keypad for easy link

Air predisposition

Beep on every movement

Beep upon travel

Biodegradable hydraulic oil

Biodegradable oil

Coded anti-start



Valinnainen

Easy link with remote lock

Fully galvanized basket 1500mm with lateral door

Fully galvanized basket 1800mm with lateral door

Galvanized basket 1,800 mm

Hydraulic oil heater

SPS : Secondary protection system

Safety kit (Harness + helmet)

Turret cover with key lock

Water predisposition

Working headlight in platform
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Siège Social
430 rue de l’Aubinière - 44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33(0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com

Tässä julkaisussa esitetään kuvaus Manitou-tuotteiden versioista ja kokoonpanomahdollisuuksista, jotka
voivat poiketa varustelusta riippuen. Tässä esitteessä esitellyt varustelut voivat olla versiosta riippuen
saatavilla vakiovarusteluna tai lisävarusteina tai eivät ollenkaan. Manitou pidättää oikeuden muuttaa
kuvattuja ja esitettyjä teknisiä tietoja milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta. Esitetyt tekniset tiedot
eivät sido valmistajaa. Lisätietoja saat ottamalla yhteyttä Manitou-jälleenmyyjääsi. Asiakirja ei muodosta
sopimusta. Tuotekuvaukset voi poiketa itse tuotteista. Teknisten tietojen luettelo ei ole kattava. Logot ja
yhtiön visuaalinen ilme ovat Manitoun omaisuutta, eikä niitä saa käyttää ilman lupaa. Kaikki oikeudet
pidätetään. Tämän esitteen sisältämät valokuvat ja kaaviot annetaan ainoastaan tiedoksi. 
MANITOU BF SA - Osakeyhtiö, jolla on hallitus - Osakepääoma: 39 668 399 euroa - 857 802 508 RCS Nantes

https://www.manitou.com/

