Tekniske spesifikasjoner for Kalmar ECG50-6
med løftestativ og øvrig utstyr som beskrevet.
Kapasiteter

Løfteevne:
Lastesenter:
Løftehøyde :
Byggehøyde:

Løftestativ:

Duplex standard mast med kjeder og slanger montert med tanke
på maksimal gjennomsikthet.

Gaffelvogn:

Sideføring/spredning bredde 1500mm m forsterkning

Mål:

Lengde uten gafler:
Akselavstand:
Bredde:

Førerhytte:

EGO cabin ny type 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.

Drivlinjer:

Fabrikat:
Drivmotor timeeffekt:

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 2 stk.
Styrehjul 2 stk.

Elektrisk utstyr :

80 och 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
forurrensninger.Parkeringsbrems: Tørre lamellbremser på drivhjul

Standard
lakkering/grunning:

Cargotec Norway AS
Carl Bergersens vei 5
1481 Hagan, Norway
Tel +47 67067500
Fax +47 67067580

5000 kg
600 mm
5000 mm
3375 mm

3285 mm
2100 mm
1550 mm

Schabmueller TSA240-240-101
2x11kW

355/65x15
28x9x15

Farge: Rød farge chassi
Grå hytte

Internett:
E-post:
Org.nr.
Domicile:

www.kalmar.no
firmapost.oslo@cargotec.com
NO 912799239 MVA
Oslo, Norway

luft
luft

2 (2)
Svart stativ og vogn
Batteri inkludert
i prisen:

Hawker standard batteri 945Ah bestående av
automatisk vannfylling og spesialkasse tilpasset inklusive lokk med batterilommer
1stk. lader 80v 150 A inkludert.

Utstyr inkl.:
EGO cabin type Globetrotter
Åpning av sideruter begge sider
Grammer Actimo luftfjæret førerstol med plandemping,fjæring og setevarme
Innvendig speil + ekstra type panorama
Solgardin i tak
DAB radio
24/12 V omformer inkl. 4 uttak i hytte
Vektindikator i display
Skriveplate med lys
Utvendige speil på hytte
Bryter for frem og bakkjøring plassert ved elservospaker std.
Langt innsteghåndtak venstre side hytte
Stabiliseringsacumulator for løfte funksjon
Skvettlapper på drivhjul og styrehjul
2stk. lamper type LED plassert på framskjermer
2stk. lyskastere front cabin type LED
2stk lamper i mast type LED
1stk. lyskaster mellom tilt type LED
Kjørelys,bremselys og ryggelys som standard type LED
Blue safety ligth iht sikkerheten
Brannslukningsapp
Strobe varsellys takmontert (NB ! ikke høyere enn takhøyde)
Sentralsmøring 14 pkt. automatisk
Vinduspusser tak og front
Beskyttelse/forsterkning i sylindere i gaffelvogn

