SkateWork basiskøretøj til Skatework
11 km / t: anden hastighed kan programmeres.
BUGSERINGS KAPASITET : 700 kg med standard elektromagnetisk bremse (Kan optimeres til 1.000 kg, tilvalg)

Stort tilvalg af udstyr

UDSTYR
SIKKERHEDSFUNKTIONER: Død mands knap ved fod, nødstop på panel og skridsikker platform
KØRETID:
4 til 5 timers kontinuerlig brug på en jævn overflade uden trailer
LASTEVNE:
350 kg, eksklusive føreren
							
TRANSMISSION:
Affjedrede aksler og mekanisk differentiale.
BREMSER:
		

Tromletype på forhjulet (betjenes fra håndtaget på styret)
baghjul elektro magnetisk bremse
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SkateWork basiskøretøj
TEKNISK INFO
CHASSIS

Røramme med skridsikker fodstøtte platform. God aflægnings plads

MOTOR

AC 1.200W (trefase) - 24V med bevægelsessensorer og inverter

ACCELERATOR

Elektronisk gashåndtag.

KØRETILSTAND

Fremad, neutral og baglæns (Bip lyd), med elektronisk hastighedsbegrænser og 		
Trækker på begge baghjul.

ELEKTRONISK KONTROL

AC-0SSL 			

BUGSERINGS KAPASITET

700 kg med standard elektromagnetisk bremse (Kan optimeres til 1.000 kg, tilvalg)

TRANSMISSION

Affjedrede aksler og mekanisk differentiale.

BREMSER

Tromletype på forhjulet (betjenes fra håndtaget på styret)
baghjul elektro magnetisk bremse

BATTERIER

2 x 12 Volt med extern oplader

KØRETID

4 til 5 timers kontinuerlig brug på en jævn overflade uden trailer
(med standard batterier)

HASTIGHED

Maks. 11 km / t: anden hastighed kan programmeres
( 7 km/t – 9 km/t )

MAX. HÆLNING

16% Stigning, 3% tilt hældning (afhængigt af belastning / anhænger

LASTEVNE

350 kg, eksklusive føreren

KØRETØJSVÆGT

180 kg (inklusive batterier, ekskl. Operatør og udstyr)

DIMENSIONER

Længde 1650 mm, bredde 790 mm, højde på styret1265 mm

SIKKERHEDSFUNKTIONER

Død mands knap ved fod, nødstop på panel og skridsikker platform.

INSTRUMENTER

Tændingsnøglelås, elektromagnetisk udløserknap til bremse for at tillade manuel
flytning af køretøj. (sort, under instrumentpanelet), indikator for batteriopladnings
niveau, omskiftervælger, håndfladeknap til nødstop (rød knap på instrumentpanelet),
horn, to ledige pladser til hjælp enheder.

Stort tilvalg af udstyr
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og batteriopladning).

