E140P
14 metriin
GSR:n P-sarjan henkilönostimet ovat tunnettuja niiden poikkeuksellisesta kestävyydestä ja
jäykkyydestä sekä niiden yksinkertaisen käytön
toteutuksesta.
P-sarjan erinomainen suorituskyky on varmistettu soveltamalla perinteisiä ja luotettavia
teknisiä ratkaisuja, sekä käyttämällä erikoisteräksiä ja -puomiprofiileja.
Teleskooppipuomin ja nivelpuomiston yhdistelmä takaa nostimelle vakaan ja joustavan
käytön. ”Ylös ja yli” -ominaisuudella varustettu
puomi mahdollistaa turvallisen, täyden ulottuman korityöskentelyn myös nostimen maksimikorkeudessa.
Vankat ja kestävät sähköhydrauliset ohjaimet, mahdollistavat nostimen tasaisen ja tarkan käytön. Suojattu sisäinen johdotus sekä
teleskooppi-osiin sovitetut itsestään puhdistavat harjakset, estävät lian ja roskan pääsemistä puomiin. Helppo- ja nopeakäyttöinen
alustan tukijalkojen ohjain, mahdollistaa pitävän ja tasaisen tuennan epätasaisillakin alustoilla.
Kompakti ja kevyt E140P-henkilönostin voidaan asentaa suosituimpiin työajoneuvoihin,
joiden minimipaino on 2200 kg. Asennus on
mahdollista tehdä myös räätälöidysti, muokkaamalla työkorin ja tukijalkojen asetuksia eri
alustoille sopivaksi.

Ajo-oikeus
B-kortilla!

Laaja valikoima ajoneuvosovituksia ja lisävarusteita.
Kysy lisätietoja jälleenmyyjältäsi.

TURVALLISUUS
• vikaturvalliset lukkoventtiilit kaikissa hydraulisissa sylintereissä
• tukijalan / puomin ajo
• varakäyttö jalustassa
• hätäpysäytys työkorissa ja alaohjausyksikössä
• manuaalinen pumppu hätätilanteisiin
• vaaka-asennon osoitin
• merkkivalot ohjaamossa osoittavat tukijalat sekä levitettyinä,
että kuljetusasennossa
• vaatimustenmukaisuusvakuutus (CE)
LISÄVARUSTEET
• ajoneuvon voimanottoon kytketty käyttötuntimittari
• 230 V johdotus työkoriin
• sähköinen pumppu hätätilanteisiin
• verkkovirralla toimiva sähkömoottori koneen ollessa
sammutettuna (kytketään alhaalta)
• turvavaljaat ja -köysi
• erikoismaalaus
• 4 pvc-muovista valmistettua tukijalkojen maa-aluslevyä
• työvalo työkoriin
• walk-in -lasikuitutyökori
• 1kV kaksoiseristys
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VAKIOVARUSTEET:
• suorakulmainen puomi
• puomien sisälle asennettu teleskooppisylinteri ja johdotus
maksimoivat turvallisuuden
• puhdistusharjakset kaikissa teleskooppipuomiosioissa
• jalustan pyöritys itsestään jarruttavalla kääntömoottorilla
• värikoodi valkoinen RAL 9010 nostolavalaitteelle,
musta RAL 9011 sylintereille
• liukastumisvaaraa vähentävä alumiinikansi
• helppo pääsy työkoriin
• automaattinen työkorin tasaus
• alumiini- tai lasikuitutyökori
• suojattu ohjauspaneeli työkorissa
• täysin sähköinen, proportionaalinen hallintalaitteisto
monitoimiohjaimilla
• yhtäaikaiset ja itsenäiset liikkeet
• ajoneuvon käynnistys / sammutus työkorista
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TyöskentelyMax.
Korin
korkeus Työskentely(m)*
ulottuma (m)* Max.
kantavuus (kg) Korin
Pyöritys (°)
korkeus (m)*
ulottuma (m)*
kantavuus360
(kg)*
14,4
8,5
220/80
16,6

13,2

7,6

6,0220/80

250 360

Korivarren
liikealue (°)
Pyöritys (°)
130

Alustan
kantavuus
min.
GVW min.
(to)*
3,5

360
130

2,2
5,0/ 3,2
** Ajoneuvosta
Ajoneuvosta riippuen
riippuen

GSR SpA Via Lea Giaccaglia, 5 - 47924 Rimini (RN) - Italia
Tel. + 39 0541 397811 - Fax + 39 0541 384491
www.gsrspa.it e-mail: sales@gsrspa.it
Company with Quality Management System certiﬁed by DNV - ISO 9001:2008

Jälleenmyyjäsi Suomessa:
Dealer

Piilipuunkatu 11, 21200 Raisio
puh. +358 10 387 8877
sami.siren@mobilelift.fi
peter.henriksson@mobilelift.fi
www.mobilelift.fi

GSR SpA adopts a policy of continuous improvement. The displayed speciﬁcations are indicative and subject to modiﬁcations without prior note.
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