E140P
14 m
Řada GSR "P" je vyhlášená výjimečnou pevností
a jednoduchým a intuitivním ovládáním. Díky
uplatňování tradičních a spolehlivých technických
řešení a vysoce kvalitní oceli série "P" poskytuje
odpovídající výkon.
Kombinace teleskopického výložníku s jedno-GLE
sběračem umožňuje univerzální a flexibilní použití
ve výškách. Nejvíce oceňovaná je schopnost využít
plný stranový dosah i s plným pracovním zatížením
bez bezpečnostního rizika. Robustní, odolné elektrohydraulické ovládací prvky umožňují hladký chod a
přesnost.
Hadice jsou vedeny interně
a každá z teleskopických částí je opatřena kartáči,
které zabraňují vstupu nečistot do jednotlivých sekcí
výložníku. Jednotlivé ovládací prvky výložníku umožňují
jednoduché a rychlé vyrovnání na nerovném povrchu.

Kompaktní a lehký E140P je možno zařadit
k nejoblíbenějším užitkovým vozidlům od 2.2T
GVW. Plošina je variabilní a může být
optimálně přizpůsobena na jiný podvozek.

E140P
Standardní vybavení zahrnuje

Bezpečnostní prvky

•
•
•
•
•

• Možnost blokování ramene výložníku a opěr
• Nouzové zastavení koše a pozemní kontrolní body
• Bezpečnostní uzávěry na ventilech všech
hydraulických válců
• Indikátor vodováhy
• Nouzové ovládací prvky
• Kontrolní světla indikující vysunutí
a zasunutí opěr v kabině
• Ruční nouzové čerpadlo
• Prohlášení o shodě (CE)

Obdélníkový výložník
Teleskopický válec instalovaný uvnitř výložníku
Čisticí kartáče na všech sekcích teleskopu
Otoč s vlastním brzděním otočného systému
Barevné schéma bílá RAL 9010 pro výsuvné rameno,
černá RAL 9011 pro válce
• Protiskluzová hliníková podlaha
• Snadný přístup do pracovního koše
• Automatické vyrovnávání koše
• Pracovní koš z hliníku nebo ze skleněných vláken
• Ovládací panely chráněny proti náhodné kolizi
• Elektrické plně proporcionální ovládání s ovládacími pákami
• Simultánní a nezávislé pohyby
• Spuštění motoru vozidla / stop z koše

Volitelné doplňky
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Elektrické nouzové čerpadlo
Počítadlo provozních hodin
Zásuvka 230V v pracovním koši
Elektromotor pro použití při vypnutém motoru
Bezpečnostní postroj a lano
Čtyři PVC podložky pod opěry
Světlomet v pracovním koši
Speciální barva
Walk-In koš ze skleněných vláken
1kV dvojitá izolace

Je dostupná široká řada doplňků a vybavení.
Pro bližší informace kontaktujete obchodního zástupce.
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E140P

Model

E140P

Pracovní
výška (m)

13,2

Max. stanový
dosah (m)

6,0

Nosnost
koše (kg)

250

Rozsah
otoče (°)

Kategorie
vozidel (t)

360

2,2 / 3,2

Čechy: Mezi úvozy 2512/2a, 193 00 Praha 9 – Horní Počernice
Morava: Velký Újezd 373, 783 55
tel.: +420 281 090 590
www.rothlehner.cz
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