Hydraulics

Aerial working platforms
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SCORPION

Scorpion este o serie de platforme instalate pe un vehicule cu o masa
maxima autorizata de minim 3,5 tone, echipat cu un braț telescopic, care
poate ajunge la o înălțime de lucru de maximum 20 m (versiunea 2012).
Această serie de platforme diferă de produsele concurente dimensiuni reduse
și o viteza sporita . Clasa Scorpion este deosebit de potrivita pentru liniile
aeriene, rutiere, si a întreținerii iluminatului public. Datorită ușurinței de
utilizare este potrivit pentru inchirierea fara operator.

snake

Gama Snake include platforme articulate cu pantograf simplu sau dublu.
Cu acest design , este posibila ascensiunea complet verticala și apoi extinderea
peste orice obstacol. Toate modelele sunt echipate cu un sistem de rotație cu a
cincea roată. Un design nou și materiale folosite pentru capacele protectoare
ale comenzilor dau liniei de produse Snake rezistenta sporita si durabilitate in
timp, precum și protecția dispozitivelor în timpul utilizării platformelei.

snake plus
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Snake Plus este o serie de platforme aeriene dezvoltate pentru a
răspunde mai bine la necesitatea de a lucra în centrele aglomerate.
Principalele caracteristici ale acestei linii sunt:
• Stabilizarea în spațiul limitat și cu posibilitatea stabilizarii in interiorul
amprentei (aria) vehiculului;
• Cap consola extrem de scurt pentru a evita riscul de coliziune;
• Acces dublu : din caruciorul platformei și de la sol;
• Extrem de compacta.
Seria Snake Plus este singura gama de platforme ce ofera un pantograf dublu,
cu sisteme ce calculeaza geometria si vectorii de pozitie ce permit ascensiunea
si coborarea perfecta pe verticala, cu alte cuvinte, Snake Plus este capabila de
a ridica si coborî platforma după o linie dreaptă, verticală. Aceasta are ca
rezultat o reducere drastică a timpului de poziționare și multiplele manevrele
tipice asociate cu platformele care nu sunt echipate cu același sistem sunt
eliminate.

eagle
tradus cu google translate (aprobare...)

R
A
N
N
G
G
E

eagle S -

H
H
E
A
V
Y

Platforme stabile și robuste ce permit munca grea, cu un nivel ridicat de
precizie si manevrabilitate. Designul modern si ridicata ale problemelor reale
ale lucrului aerian a permis producția de utilaje de inalta performanță.

EAGLE S este un camion telescopic platforma de acces cu braț, capabil să
ajungă la înălțimi de lucru de până la 62 m și cu lateral ajunge până la 32 m.
EAGLE S are 2 extensibile articulat săgeate care permit transzonale în cotă de
obstacole și de precizie extremă abordare a zonelor de mare lucru. O inovație
tehnică importantă este reprezentată de două brațului articulat, care permite
operatorului să efectueze muncă în structuri pe în medii cu obstacole în cotă
(de exemplu, unități petrochimice), ușor și în siguranță maximă. EAGLE S are o
noua platforma din aluminiu, care garantează același putere și de încărcare
capacitatea platformei oțel. Platformele EAGLE S diferă modele special EAGLE
privind montarea camion. Cadrul a fost studiat pentru a conferi compactitate
maximă (redus dimensiuni globale, de asemenea, în mișcare) și pentru a oferi
protecție dispozitiv totală. Unul dintre lucrurile noi introduse in acest interval
este introducerea conductelor hidraulice și conexiunile electrice din interiorul
brațele telescopice într-un mod de a preveni orice daune de la factori externi. O
altă inovație interesantă efectuate, este complet re-evaluare a poziției comenzii
scăzut. Seria EAGLE S va fi echipat cu noul dispozitiv sistemul de lucru LIVE.
Acest sistem ultra-modern de telecomunicații cuprinde un sistem audio / video
și un aparat de fotografiat detașabil în partea aeriană și un sistem audio-vizual
pe teren. Operatorul pe platforma poate comunica și transmite imagini in timp
real, cu un coleg de pe teren, dar, o caracteristică extraordinară, el poate
comunica, de asemenea, si de a transmite imagini in timp real, la orice distanță,
de exemplu, cu gazdele în birou, pentru a arăta ceva Inquirer sau cerere sfaturi
cu privire la modul de a opera. Acest aparat este un brevet Oil & Steel si a fost
dezvoltat pentru a revolutiona și de a accelera interventiile de lucru în cotă. Cu
sistem de lucru LIVE va avea întotdeauna un ochi la locul de muncă.

