
Přívěsná pracovní
plošina

12.20m 
Pracovní výška

6.10m 
Boční dosah

Vrchní teleskopické rameno
Lepší přesnost a snažší

ovladatelnost

Plně
proporcionální

přímé
hydraulické

ovládání

Zatažitelná osa
kol

Hydraulické
opěry

Možnost duálního
pohonu
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Bezpečnostní prvky

 Opěry se zvukovou a světelnou signalizací
 Manuální nouzová pumpa 
 Dvojí ovládání (základna & koš) 
 Zámky proti ztrátě tlaku všech válců 
 Ruční nájezdová brzda
 Oka na uchycení bezpečnostních pásů 
 CE certifikace

NIFTYLIFT LTD
Fingle Drive
Stonebridge

Milton Keynes
MK13 0ER

England
www.niftylift.com

e-mail: info@niftylift.com
Tel.: +44 (0) 1908 223456
Fax.: +44 (0) 1908 312733

Manufacturers of trailer mounted, 
self propelled and vehicle mounted platforms.

Supplied by:

Due to a policy of continuing development and improvement, Niftylift reserves the right to change any specification without
notice.  Please confirm exact specification before ordering.

Plošina je specificky navržena tak, aby poskytla maximální parametry a zároveň
si zachovala svoji unikátní kompaktnost. Výhodou je též teleskopické vrchní
rameno, které umožňuje plošině výborné boční vyložení. Hydraulické opěry
usnadňují a urychlují ustavení plošiny. Zatažitelná osa kol umožní zredukovat
průjezdnou šířku na 1,10m což zásadním způsobem usnadňuje manipulaci s
plošinou v těsném prostoru. 

40ft
33ft 6in
20ft 1in

4ft 11in
11ft 8in
3ft 6in
6ft 3in
14ft 9in
3,080lbs**
440lbs
3ft 8in x 2ft 1in

Pracovní výška

Výška podlahy koše

Boční dosah

Otoč

Šířka     - cestovní

             - pracovní 

             - zatažená osa*
Výška

Délka

Hmotnost

Nosnost koše

Velikost koše

Ovládací systém

Pohon

Další výbava na přání

Základní parametry

12.20m
10.20m
6.10m
3600

1.50m
3.55m
1.10m
1.90m
4.50m
1,400kg**
200kg
1.10m x 0.65m
Plně proporcionální přímé hydraulické

pouze 230V 

pouze baterie 

pouze diesel nebo benzín

duální pohon (baterie & diesel zároveň)

hydraulický pojezd

** hmotnost se může lišit na základě výbavy na přání

* s pojezdem nelze zatáhnout osu

Teleskopické vrchní rameno umožňuje velké boční dosahy.

Plošinu lze dodat také
na pásovém podvozku
(TD120T).

IS-04

Mobil - prodej: +420 739 358 087
Mobil - pronájem: +420 731 491 700
E-mail: info@plosinyrybacek.cz
WWW: www.plosinyrybacek.cz


