VERKTØY OG UTSTYR

Twinca E-800 Stor elektrisk trillebår
Med Twinca E-800-modellen får du en 100% elektrisk
trillebår. Med en lastekapasitet på 800 kg er den ideell for større byggeprosjekter som f.eks rivning.
Med en høyde på 985 mm har E-800 en veldig behagelig lastehøyde. Lastekassen er utstyrt med tipp og har
en lesehøyde på 720 mm.
Når du kjører i terreng, sørger de myke hjulene, Twinca-fjæringen og autostyringen for at bløte overflater
ikke kjøres opp selv i skarpe svinger.

Twinca ES-800 Stor elektrisk trillebår med saks
Med Twinca ES-800-modellen får du en 100% elektrisk
trillebår med high-tip-funksjon. Med en lastekapasitet
på 800 kg er den ideell for større byggeprosjekter
som f.eks rivning.
ES-800 er utstyrt med en høy hydraulisk tipp, og med
en lossehøyde på opptil 1394 mm sikres en enkel, sikker
og problemfri lossing.
High-tip-funksjonen strømlinjeformer arbeidet ditt og
utmerker seg når du losser i en haug eller losser over en
høy kant som f.eks. en kontainer. Med en høyde på 1053
mm har ES-800 en veldig behagelig lastehøyde.

Felles egenskaper E-800/ES-800
• Lastekapasitet på 800 kg.
• Egnet for terengkjøring og bløtt underlag.
• Et fulladet batteri kan drive maskinen
en hel arbeidsdag og lades på 5-6
timer.
• Styring kan flyttes og justeres.
• Trinnløs hastighetsjustering.
• Maskinkontroll med minimal belastning.
• Enkel av- og pålessing.
• Minimalt støynivået, ingen behov for
hørselsvern.
• Høyt sikkerhetsnivå.

Tekniske data

E-800

ES-800

Bredde

920 mm

865 mm

Lengde

2028 mm

2016 mm

Høyde

985 mm

1053 mm

Høyde styre

1170 mm

1170 mm

Høyde lastekasse topp

2395 mm

3081 mm

Høyde lastekasse bunn

720 mm

1394 mm

390 kg

488 kg

2 x 12 V /150 Ah

2 x 12 V /150 Ah

Lastekapasitet volum

400 L

400 L

Lastekapasitet maks vekt

800 kg

800 kg

Viskositet 32

Viskositet 32

Vekt
Batteri

Hydraulikolje
Akutt produktkatalog 2020

Alle priser eks. mva.

www.akutt.info

