Super Tower™

MODEL

A
B
C
D
E

Výška složená
Délka složená
Délka rozložená
Šířka – složená *
se spuštěnými opěrkami

ST™-20
ROZMĚRY

2,20 m
0,64 m
0,56 m
0,15 m
0,05 m
6,46 m
5,94 m

ST™-25

Super Tower

2,20 m
0,64 m
0,56 m
0,15 m
0,05 m
7,94 m
7,42 m

TECHNICKÉ PARAMETRY

Únosnost:
0,36 m náklad uprostřed
0, 61 m náklad uprostřed
1,07 m náklad uprostřed
Světlost nad podlahou
Výška nakládací min.

363 kg
0,70 m
29-76 cm
76//8 cm, 2kg
64/5/8 cm, 2kg
24 kg
1,87 x 2,02 m

295 kg
0,70 m
29-76 cm
76//8 cm, 2kg
64/5/8 cm, 2kg
24 kg
1,87 x 2,02 m

POHON

27 otáček/min

HMOTNOST
230 kg

252 kg

www.statech.cz
STATECH s. r. o.,
Počapelská 346, 277 01 Dolní Beřkovice

Pavle, tyto texty jsou uplně špatně, tento produkt jsme ještě
v tech listu neměli….
Příslušenství a doplňky
Parametry plošiny

Rozměry SLC™-12

6,46 m – Maximílní zdvih
Nosnost do 363 kg

Technické přednosti stroje

pracovní výška 3,94 m
nosnost výtahu 295 kg

rameno
nastavitelné vidlice
nástavce na vidlice
vidlice na válcové předměty
nákladová plošina
možnost fixace čelních rejdovných kol
stabilizační sada (doplněk pro SLC™-12)

Rozměry SLC™-18
pracovní výška 5,64 m
nosnost výtahu 295 kg

Možnosti pohonu

Rozměry SLC™-24

jednorychlostní vrátek
dvourychlostní vrátek

Pohon

pracovní výška 7,32 m
nosnost výtahu 295 kg

dvourychlostní vrátek

Technické přednosti stroje

Varianty podvozku
standardní podvozek
stabilizační sada

Nabídky rejdovného
podvozku a brzd
čelní rejdovná kola 10 cm
s postranními brzdami
zadní rejdovná kola 13 cm
s postranními brzdami
možnost fixace čelních rejdovných kol

standardní vidlice
provedení pro náročné podmínky
aluminiový pevný, štíhlý teleskopický
sloup
průchodnost jednoduchými dveřmi
snadná příprava k práci, není potřebné
nářadí
zaměnitelné doplňky pro manipulaci
s nákladem
přední rejdovná kola (10 cm) bez
vzorku a zadní rejdovná kola (13 cm)
s postranními brzdami
sada zadních kol pro přepravu
kluzné kolejnice umožňují snadné
nakládání na dopravní prostředky
a vykládání
sklopná páka zajišťuje sestavu sloupu
během přepravy
sada pro stabilizaci
(standard u SLC™-18, -24)

Pohon
jednorychlostní vrátek

SLC™ 12
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