
Přívěsná pracovní 
plošina

9.50m 
Pracovní dosah

3.50m 
Boční dosah

Speciálně navržený
podvozek pro

redukci hmotnosti

Plně proporcionální 
přímé hydraulické

ovládání

Teleskopická osa
kol

Kompaktní opěry 
pro 

těsné prostory
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Bezpečnostní prvky

Tlaková čidla na opěrách 
 Zvuková signalizace 
 Manuální nouzová pumpa 
 Dvojí ovládání (na základně a v koši) 
 Zámky na všech hydraulický válcích 
 Nájezdová a ruční brzda 
 CE konformita

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 90 je ideální alternativa na místo žebříku nebo lešení.Kompaktní
design umožňuje plošině pracovat ve stísněných prostorech.Roztažitelná
teleskopická osa kol umožňuje průjezd plošiny i úzkými dveřmi. Jed-
noduché přímé hydraulické ovládání zajišťuje maximální spolehlivost 
stroje a výrazně snižuje náklady na provoz a údržbu.

31ft 2in

24ft 7in

11ft 6in

4ft 11in

6ft 11in

2ft 6in

5ft 6in

12ft 5in

1,310lbs*

265lbs

2ft x 2ft

Pracovní výška

Výška podlahy koše

Boční dosah

Otoč

Šířka   -Přepravní

- Pracovní 

- zatažená osa

Výška

Délka

Celková hmotnost

Kapacita plošiny

Rozměry koše

Ovládací systém

Pohon

Zákadní parametry
9.50m

7.50m

3.50m

3600

1.50m

2.10m

0.75m

1.70m

3.80m

595kg*

120kg

0.60m x 0.60m

Plně  proporcionální ovládání

230V nebo

baterie
* hmotnost se může lišit na základě speciální výbavy.

Nifty 90 disponuje roztažitelnou oso, která umožňuje průjezdnou
šířku plošiny 0.75m. Koš je vybaven oky na připnutí bezpečnost-
ních pásů. 

Nifty 90 nabízí ideální  pra-
covní dosahy pro práci nad
regály čí jiným například stro-
jním vybavením.

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


