125 SERIEN
SJÄLVGÅENDE ARBETSPLATTFORMAR

• LEGUAN 110
• LEGUAN 125

125 SERIEN

4in1 UTRUSTNING ENLIGT
KUNDENS BEHOV
1. Leguan med hjul

Leguan Lifts exporterar
arbetsplattformar till över
20 länder. Maskinerna har
testats både i extrem kyla
och stark hetta. Trots att
Leguan är en relativt
kompakt maskin, erbjuder
den prestanda, stabilitét,
säkerhet och kvalitét i
särklass.

LEGUAN SPARAR TID
OCH PENGAR. DEN ÄR
PERFEKT FÖR BLAND
ANNAT:
• Målare
• Elarbeten
• Fasadrenoveringar och
liknande jobb
• Bygg
• Grönytevård
• Industriunderhåll
• Trädgårdsmästare
• Fastighetsskötsel
• Kommuner
• Maskinuthyrning
…och många andra
användare.

• Permanent fyrhjulsdrift
• Vänder på stället
• Lätt at köra

2. Leguan med fem hjul
• Tvåhjulsdrift med
framhjul på marken
• Mjuk sväng, vänder på stället
• Lämnar inte spår på känsliga ytor,
passar alltså utmärkt på t.ex.
marmor, träytor, gräsmattor och
heltäckande mattor.

3. Leguan med gummiband

• Oslagbara
terrängegenskaper
• Ytterst lågt marktryck
• Lätt att köra och har utmärkt
grepp i backarna
• Vänder på stället

4. Leguan med släpvagn
• Plattformen kan
användas på en
släpvagn som är
speciellt konstruerad
för Leguan
• Totalvikt med släpvagn
ca. 1600 kg
• Behöver ej externt
eluttag: alltid färdig
att användas
tack vare
förbränningsmotorn

125 SERIEN

• Leguan Lifts har
koncentrerat sig på
utveckling och tillverkning
av självgående
arbetsplattformar.
• Leguan är lätt och säker
att ställa upp och använda
även på ojämnt underlag
tack vare fyra av varandra
oberoende hydrauliska
stödben.
• Permanent fyrhjulsdrift
och gummiband försäkrar
bästa möjliga
terrängegenskaper.
• Med sina kompakta mått
lämpar sig Leguan utmärkt
även för trånga utrymmen.
• Alla funktioner – stödben,
framdrivning, plattform –
styrs från arbetskorgen.
• Kan även användas på
släpvagn som är
konstruerad för Leguan

125 SERIEN

HELT HYDRAULISK
• Proportionell, steglös
direkt hydraulisk drivning
• Lätt att köra och
manövrera tack vare
exakta och smidiga
bomrörelser
• Pålitlig under alla
förhållanden
• Minimalt servicebehov
• Lätt att transportera.

MED LEGUAN KAN DU
ARBETA BÅDE INOMOCH UTOMHUS

UTVECKLAD FÖR
SKANDINAVISKA
FÖRHÅLLANDEN

LEGUAN 110
Arbetshöjd
Plattformshöjd
Räckvidd
Korgbelastning max.
Transportlängd med plattform
Transportlängd utan plattform
Transporthöjd
Bredd:
Med gräsmönsterhjul
Med traktorhjul 5x10
Med band
Plattformsmått (bredd x längd)
Bomsväng
Klättringsförmåga
Stödmått
Max lutning för stödben
Vikt
Framdrivning
Batteri
Batteriladdningsaggregat
* med överlastskydd

11,0
9,0
5,35
135 / 200*
4,40
3,85
1,70

12,5
10,5
6,3
135 / 200*
5,0
4,4
1,8

m
m
m
kg
m
m
m

1,03 m
1,03 m
0,95 m
0,95 m
1,12 m
1,12 m
0,87 x 0,65 m
0,87 x 0,65 m
357 0
357 0
35 %
35 %
2,8 x 3,00 m
3,0 x 3,2 m
25 %
25 %
kg
~1100
~1300 kg
permanent fyrhjulsdrift eller med band
12 V 43 Ah
automatisk
LEGUAN 125

Standardutrustning:
• Permanent fyrhjulsdrift eller band
• Hydraulisk teleskop i överbom
• Honda 13 hk bensinmotor,
elektrisk start
• Hydrauliska stödben
• Timräknare
• Set-Up stödbensövervakning
• LED indikatorer för stödbenstryck
• CE-certifierad
Extra utrustning:
• 230V vid plattform, två uttag
• Dubbeldrift:
förbrännigsmotor/230 V
• Kubota 9,5 hk dieselmotor
• Hydraulikuttag vid plattform
• Större plattform: 1,20 x 0,8 m
• Specialfärg
• Plastskyddsbelagda stödben
• Generator 2,5 kW
• Hydraulisk högtryckstvätt
• Femte hjul
• Dubbelhastighet
• Vita däck, färgar ej av sig
• Extra stora stödbensplattor
• Släpvagn speciellt konstruerad
för Leguan
• Blinkljus till stödben och bom
• Överlastskydd 135 kg:
en person + 55 kg
• Överlastskydd 200 kg:
två personer + 40 kg

LEGUAN 125
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Anteckningarna:

Tillverkare:

LEGUAN LIFTS
®

Ylötie 1, FI-33470 YLÖJÄRVI
FINLAND
Tel.: +358 3 347 6400
Fax: +358 3 347 6446
www.leguanlifts.com
Vi förbehåller oss rätten till tekniska förändringar.

