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Tekniske spesifikasjoner for Kalmar ECF50-6 
med løftestativ og øvrig utstyr som beskrevet. 

 

Kapasiteter   Løfteevne:     5000 kg 

   Lastesenter:         600 mm 

   Løftehøyde max:    4000 mm 

   Masthøyde min.       2870 mm (byggehøyde)     

   

Løftestativ:  Duplex standard mast med kjeder og slanger montert med tanke    

   på maksimal gjennomsikt. 

     

Gaffelvogn:  Sideførings spredningsvogn  

                                     gaffelvognbredde:   1500 mm 

 

Gafler:   Gaffeldimensjon: 150x60x2100mm 

    

          

Mål:   Lengde uten gafler:   3285 mm   

Akselavstand:             2100 mm 

Bredde:            1550 mm 

   Høyde uten stativ:      2590 mm  

 

Førerhytte: Spirit Delta, er bygget for å tilfredsstille de gjeldende høye krav til sikkerhet, 

ergonomi og førermiljø. Ratt, førersete og betjeningsspaker for hydraulikk er 

individuell regulerbare for å sikre best mulig førerkomfort. Rikelig dimensjonert 

varmeapparat og defrosteranlegg bidrar også med dette. Friskluft tilføres gjennom 

kupefilter.  

     

Motorer:  Fabrikat:   Thrige 

   Drivmotor timeeffekt:  2x11kW 

   Pumpmotor effekt:  2x24 kW  
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Drivaksel:  Fabrikat:   Kessler  

   Type:    Navreduksjon  

 

Styreaksel:  Kalmar`s egenutviklede, med meget kraftige dobbeltvirkende 

    styresylinder og minimalt med bevegelige deler. Akselen er festet til   

   rammen ved hjelp av to meget kraftige, vedlikeholdsfrie sfæriske   

   gummielement. Konstruksjonen tillater store hjulutslag som medfører   

   liten svingradius. 

 

 

 

Hjul og dekk:  Drivhjul  4 stk.  315/70x15  luftgummidekk 

   Styrehjul 2 stk.  28x9x15   super elastic dekk   

 

Elektrisk utstyr  80 og 24 volt elektrisk anlegg med hovedstrømbryter montert. 

    

Bremser:  Driftsbrems: Vedlikeholdsfrie oljekjølte lamellbremser som eliminerer   

   bremsejustering og tåler ekstremt høy belastning over lengre tid.    

   Systemet er fullstendig lukket og upåvirket av fuktighet og    

   forurensninger. 

Parkeringsbrems: Tørre lamellbremser på drivhjul 

 

Standard  

lakkering/grunning: Farge:  Statoil farge chassis 

     Statoil farge hytte 

Svart stativ og vogn 

                                     

Batteri inkludert 1 stk. Kalmar standard batteri 945 Ah bestående av  

i prisen:  automatisk vannfylling og spesialkasse tilpasset inklusive lokk.  

Lader 80v 150 A inkludert. 
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Utstyr  

inkludert:  

 Motorvarmer 

 Åpning av rute i sidedør begge sider 

 Tonet ruter 

 AC anlegg 

 Skriveplate med lys i hytte 

 4stk.12v uttak inkl. omformer 

 Solgardin i takrute   

 Grammer Actimo luftfjæring, plandemping og varme inkl. belter 

 Vendbar førerstol 180grader inkl. hytteoppbygg 300mm 

 Skvettlapper på drivhjul og styrehjul  

 Bakspeil utvendig plassert i forhold til kjøreretning samt elektrisk justerbare og 

oppvarmede montert. 

 Innvendig panoramaspeil iht. kjøreretning 

 Langt innstigninghåndtak hytte venstre side 

 Kolvakumulator (stabiliseringsakumulator) for løftefunksjon 

 Bryter frem og bakkjøring plassert ved løftespaker. 

 Blixt ”strobe” varsellys takmontert 

 Intervallpusser tak og bakrute 

 2stk. lyskastere i mast + 2 ekstra i mast 

 2stk. lyskastere på framskjermer  

 2stk. ryggelys, kjørelys, blinklys og bremselys som standard 

 Elektrisk hyttepumpe  

 Forsterket rustbeskyttelse zinkprimer. 

 Sylinderstøtte i gaffelvogn  

 Ryggekamera monteres i Norge 

 2 sett ekstra nøkler for tenning og dører 

 Krok for uttrekk av last mont. stativ (lik tidligere levert)    

 Elektronisk vekt 

 Akustisk signal ved rygging 


