NAPĘD ELEKTRYCZNY

NIGDY NIE PRZESTAJE PRACOWAĆ!

NAPĘD ELEKTRYCZNY
Prosty, solidny i niezawodny Optimum 8 został stworzony
do pracy non-stop, by spełnić wszystkie Państwa wymagania w zakresie wydajności i niskich kosztów utrzymania.

NIGDY NIE PRZESTAJE PRACOWAĆ!
Optimum 8 daje rezultaty w miejscu pracy i w Państwa wydatkach

1 NIC GO NIE POWSTRZYMA....
2 ZAWSZE GOTOWY DO AKCJI!
3 NIEWIARYGODNIE EKONOMICZNY!
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ZWROTNY

NIC GO NIE POWSTRZYM
... do pracy wewnątrz i na zewnątrz

Dzięki napędowi elektrycznemu, Optimum 8 umożliwia precyzyjne
ruchy nawet w szczególnie trudnych miejscach, zapewniając
jednocześnie bezpieczeństwo operatorowi. Mały promień skrętu
(1,5m) pozwala na manewrowanie w najbardziej ciasnych
przestrzeniach.

NAPĘD ELEKTRYCZNY

SZYBKI

Wiodąca na rynku prędkość jazdy wynosząca 5km/h, pozwala Optimum 8 poruszać się szybko dla optymalnej wydajności.

PŁYNNE, PROPORCJONALNE RUCHY
Płynne podnoszenie i jazda, dzięki napędowi elektrycznemu
w Optimum 8, daje operatorowi komfort i pewność pracy.

MA ...
KOMPAKTOWY

Potrafi poruszać się nawet w najbardziej ograniczonych przestrzeniach. Przejeżdża nawet przez standardowe drzwi bez potrzeby składania barierek.

OPTYMALNY CIĘŻAR

Wzmocniony Optimum 8 pozwala na pracę wewnątrz....
i na zewnątrz budynków, przy maksymalnej prędkości
wiatru do 45 km/h, przy zachowaniu udźwigu 230kg

AUTOMATYCZNY CZUJNIK
PRZECHYŁU

Dzięki swojemu wyposażeniu, Optimum 8 może pokonywać przeszkody i wjeżdżać bez problemu na rampy
załadowcze w trakcie transportu
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ZAWSZE GOTOWY DO A
Optimum 8 został zaprojektowany by trwać

PIERWSZY NA ŚWIECIE

Haulotte jest pierwszym producentem nożycowych podestów ruchomych o napędzie elektrycznym, które posiadają "inteligentny projekt przeciwwagi" umieszczony w
tylnej części obudowy
Niezniszczalny, działa jako amortyzator:
- Dostęp do kosza nie może być uszkodzony
- odporny na wielokrotne uderzenia
- czyni urządzenie bardziej wytrzymałym

Pomysłowy, zwiększa bezpieczeństwo i wydajność:
- antypoślizgowe schodki zintegrowane w konstrukcji maszyny
- Kosz sprytnie posiada miejsce na wtyczkę do ładowarki oraz opcjonalnie wtyczki elektryczne

NAPĘD ELEKTRYCZNY

KCJI
OPTYMALNA NIEZAWODNOŚĆ

Przywiązujemy najwyższą wagę do każdego elementu.
Trzykrotnie zwiększona trwałość części
TRWAŁOŚĆ

x3

Prawdopodobieństwo wycieku oleju
hydraulicznego zmniejszone o 50%
- Liczba przewodów zamniejszona o połowę
(10 przewodów zamiast 20)

Wodoodporne złącza
Chronią obwody elektryczne przed wilgocią i korozją,
co zapobiega powstawaniu awarii.

- Liczba cylindrów zmniejszona z 4 do 3

Wszystkie sworznie, wkręty i śruby zostały poddane
specjalnej obróbce, aby chronić je przed korozją.
Wszystkie pomalowane części zostały również
poddane specjalnej obróbce, by uzyskać twardą,
jednolitą powłokę wytrzymałą na niekorzystny wpływ
warunków pogodowych
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NIEWIARYGODNIE EKON

Mniej konserwacji + większe użytkowanie: najl

ROZWIĄZANIA PREWENCYJNE

Optimum 8 posiada wbudowane urządzenie diagnostyczne Haulotte ACTIV’Screen. Jest to bardzo łatwe w użyciu narzędzie, które dostarcza
kluczowych informacji operatorowi wyświetlając kody błędów (przeciążenie, przechył), awarie, wymagane konserwacje oraz poziom naładowania
baterii.
Przy pomocy Haulotte ACTIV'Screen, technicy, używając swoich kodów dostępu, mogą programować, naprawiać, kalibrować i kontrolować
urządzenie bez konieczności użycia innych narzędzi
Dla możliwie największego zrozumienia, informacje wyświetlane są w 6 językach.
Optimum 8 jest również kompatybilny z uniwersalnym narzędziem Haulotte Diag

Wskaźnik poziomu naładowania
baterii jest umieszczony na górnym
panelu sterowania i jest zawsze
pod kontrolą

Bardzo wiarygodny, ponieważ nie ma szczotek,
silnik o prądzie zmiennym jest bezobsługowy

NAPĘD ELEKTRYCZNY

NOMICZNY!

lepsze urządzenie

SZYBKA KONSERWACJA
Optimum 8 jest wyposażony w dwie odchylane szuflady dla szybkiej i łatwej konserwacji:
- 1 taca na akumulatory

Wszystkie inne punkty konserwacji i kontroli, takie jak czujnik
przechyłu, są dostępne bezpośrednio.

- 1 taca na układ hydrauliczny i elektryczny
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ZASTOSOWANIE

Uniwersalny, do wszystkich rodzajów prac
Prace wykończeniowe
(prace związane z oświetleniem,
hydrauliką, elektryką, malowanie,
klimatyzacja, itp.)

NAPĘD ELEKTRYCZNY

Prace konserwacyjne i
czyszczenie przemysłowe

Prace konserwacyjne na zewnątrz
budynków
(oświetlenie, oznakowanie, naprawy,
itp.)

Logistyka i dystrybucja
(podnoszenie/zdejmowanie paczek,
prace magazynowe, inwentaryzacja,
zawieszanie dekoracji, itp.)

Obsługa techniczna imprez
(targi / pokazy, produkcje
telewizyjne, koncerty, itp.)

DOSTĘPNE DODATKOWE FUNKCJE
aby spełnić Państwa oczekiwania
Uchwyt do przewożenia rur

Dodatkowa lampa punktowa

Podstawa do paneli

Gnizadko elektryczne w koszu

Światło ostrzegawcze
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