VERKTØY OG UTSTYR

Twinca ES-500 Elektrisk trillebår med saks
Twinca ES-500 er en smal elektrisk motortrillebår med
en lastekapasitet på 500 kg.
Med sine kompakte mål på 797 mm bredde og 1768 mm
lengde, er ES-500 enkel å transportere og manøvrere
rundt, selv der det er liten plass. High-tip-funksjonen
effektiviserer ditt arbeid og utmerker seg når du losser
i en haug eller losser over en høy kant som f.eks. en
kontainer.
ES-500 er utstyrt med en hydraulisk hevebar lastekasse
og med en lossehøyde på hele 1304 mm, garanteres en
sikker, enkel og problemfri lossing. Med en høyde på 976
mm har ES-500 en veldig behagelig lastehøyde.

Twinca E-500 Smal elektrisk trillebår
Twinca ES-500 er en smal elektrisk motortrillebår
med en lastekapasitet på 500 kg.
Med sine kompakte mål er den enkel å transportere og
manøvrere rundt, selv der det er liten plass.

Med en høyde på 950 mm har E-500 også en veldig
behagelig lastehøyde. Lastekassen er utstyrt med tipp
og har en lav lossehøyde på 515 mm.

Egenskaper E-500/ES-500
• Lastekapasitet på 500 kg.
• Smal bredde, går igjennom vanlige
døråpninger.
• 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.

Tekniske data

E-500

ES-500

Bredde

797 mm

797 mm

Lengde

1717 mm

1768 mm

Høyde

950 mm

976 mm

Høyde styre

1170 mm

1170 mm

Høyde lastekasse topp

1921 mm

2708 mm

Høyde lastekasse bunn

515 mm

1304 mm

Vekt

266 kg

417 kg

2 x 12 V /80 Ah

2 x 12 V /110 Ah

250 L

250 L

500 kg

500 kg

Viskositet 32

Viskositet 32

Batteri
Lastekapasitet volum
Lastekapasitet maks vekt
Hydraulikolje
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