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Bezpečnostní prvky

 Tlaková čidla na opěrách 
 Audio-vizuální signalizace 
 Manuální nouzová pumpa 
 Dvojí ovládání (na základně a v koši) 
 Zámky všech hydraulických válců 
 Nájezdová a ruční brzda s plynovou pružinou 
 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.

Dodavatel:

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.

Nifty 120 disponuje velmi pevnou a tuhou konstrukcí. Plošina nabízí
zatažitelnou osu kol pro průjezd uzkými prostory a rychlé a pohodlné
ustavování plošiny s manuálními nebo hydraulickými opěrami. Ovládání
je jednoduché a díky unikátnímu přímému hydraulickému ovládání je
plošina  také maximálně spolehlivá. Tento fakt výrazně snižuje náklady
na provoz a údržbu. 

40ft 5in

33ft 10in

16ft 5in

4ft 11in

8ft 10in

3ft 7in

6ft 3in

18ft

2,560lbs*

440lbs

3ft 7in x 2ft 2in

Pracovní výška

Výška podlahy koše

Boční dosah

Otoč

ŠŠířka  - Přepravní

- Pracovní 

- zatažená osa

Výška

Délka

Celková hmotnost

Nosnost plošiny

Velikost koše

Ovládací systém

Pohon

Základní parametry

12.33m

10.33m

5m

360°

1.50m

2.70m

1.10m

1.90m

5.50m

1,160kg*

200kg

1.10m x 0.65m

Plně proporcionální hydraulický

230V,baterie, diesel, benzín nebo 

možnost duálního pohonu

(motor a baterie zároveň)

* hmotnost se může lišit na základě speciální výbavy

Zatažitelná osa umožňuje
průjezdnou šířku 110cm.

Manuální opěry jsou cenově efekt-
ivní a snadno nasatvitelné.

Hydraulické opěry
přispívají ke kom-
fortu obsluhy a šetří
čas.

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


