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SIKKERHEDS REGLER 

 
 
 
 
 
 
 

ADVARSEL 
Alt personel skal omhyggeligt have læst, forstået og skal følge alle manualens 
sikkerhedsregler og betjenings-instruktioner samt overholde Arbejdstilsynets 
sikkerhedsregler før De udfører vedligeholdelse på eller foretager betjening af en 
UpRight arbejdslift. 

TM 12 
Serienr. 6919 til nuværende 

 

 

 

 

 
ADVARSLER, FORBUD OG PÅMINDELSER 
 
BRUG AF DEN VANDRETTE ARBEJDSPLATFORM: Den vandrette arbejdsplatform er beregnet til at løfte 
personer, værktøj og materiale til brug for arbejdet. Den er designet til reparations- og samlearbejde i højden 
(lofter, kraner, tagkonstruktioner, bygninger osv.). DENNE PLATFORM ER IKKE ISOLERET! Det er derfor 
vigtigt at holde en sikker afstand til elektrisk udstyr! 
Last max. 227 kg. 
Benyt ikke platformen som en løfteværktøj eller kran. 
Overstig ALDRIG 200 N Sidekraftspåvirkning pr. person – Max. 400 N (2 personer) 
FORDEL lasten jævnt over hele platformen. 
De må ALDRIG betjene liften, førend De har inspiceret arbejdsområdets overflade for risici, som f.eks. huller, 
ujævnheder og affald. 
Betjen KUN maskinen på overflader, der kan bære belastningen af liften. 
I TILFÆLDE AF ULYKKE: tryk på NØDSTOP for at deaktivere alle funktioner. 
De må ALDRIG sidde, stå eller kravle på platformens rækværk. 
De må ALDRIG gå eller kravle fra platformen over på bygninger, stål- eller præfabrikerede betonelementer osv. 
Fjern ALDRIG lågen eller andre dele af rækværket. Sørg altid for, at lågen er lukket og forsvarligt låst. 
Fastgør ALDRIG lågen i åben position (f.eks. med strips) når platformen er hævet!  
Forøg ALDRIG højden eller rækkevidden ved at placere stiger, stilladser eller andre anordninger på platformen. 
Udfør ALDRIG service på maskinen mens platformen er hævet uden først at have blokeret løftesystemet. 
GENNEMGÅ maskinen omhyggeligt for revnede svejsninger, løse eller manglende dele, hydrauliske lækager, 
løse forbindelser, beskadigede kabler og slanger før brug.  
CHECK at alle mærkater er på plads og læsbare før brug. 
Brug ALDRIG en maskine der er beskadiget, ikke virker ordentligt eller har beskadigede eller manglende 
mærkater. 
HVIS ALARMEN LYDER mens platformen er hævet, STOP og sænk platformen forsigtigt. Flyt maskinen til et 
fast, jævnt underlagt. 
Ikke at tage hensyn til sikkerhedsudstyr er forbudt og udgør en fare for personerne på platformen og indenfor 
dens arbejdsområde. 
Skift ALDRIG batteri i nærheden af gnister eller åben ild. Oplad ALDRIG batteriet nær gnister eller åben ild. 
Batterier, der oplades, udsender højeksplosive brintgasser. 
Ændringer på liften er forbudt medmindre disse på forhånd er godkendt af UpRight/Treffco. 
EFTER BRUG skal maskinen sikres mod uautoriseret brug ved at dreje tændingsnøglen på off og fjerne nøglen 
Udskift ALDRIG komponenter eller dele med andet end originale UpRight reservedele uden at have 
indhentet godkendelse fra producenten. 
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Denne manual omhandler TM 12-lifte fra 
s/n 6969 og opefter. 
Denne manual skal altid opbevares på 
liften. 
Læs, forstå og følg alle sikkerhedsregler, 
betjeningsinstruktioner og mærkater før 
brug. 
 
 
 
 
 

ADVARSEL 
Brug ikke liften uden at rækværket er på 
plads og lukket 
 
 

1.   platform 
2.   bom for adgang 
3.   løftemast 
4.   platform styreboks 
5.   kasse for brugermanuel 
6.   el-kasse 
7.   hydraulikolietank 
8.   niveau sensor 
9.   batteriskuffe 
10.   nødsænkeventil 
11.   batterilader 
12.   køre sikkerhedsventil 
13.   netstik til lader 

 

INTRODUKTION 

GENERAL BESKRIVELSE 

 

Fig. 1 
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Ved kørsel med hævet platform, er 
hastigheden begrænset til langsom. 
Løft af platform er begrænset til at foregå 
på lige jævne overflader. 
 

ADVARSEL 
Løftefunktionen må kun bruges når liften 
står på et jævnt underlag. 
Liften er ikke konstrueret til at køre på 
ujævnt og/eller blødt terræn. 
 
Platforms kapacitet 
Den maksimale platformbelastning af 
TM12 er 227Kg, 2 personer må benytte 
liften indendørs, udendørs kun en person. 
 

ADVARSEL 
Overskrid ikke den maksimale 
belastning af kurven. 
 
Manuel sidepåvirkning 
Manuel sidepåvirkning, er den kraft som 
brugeren af liften påvirker liften med, ved 
f.eks montage/demontage af ting på 
vægge uden for liften. 
Den maksimale tilladte sidepåvirkning er 
begrænset til 200 N pr. person, og et 
maksimum på 400 N ved 2 personer. 
 

ADVARSEL 
Overskrid ikke den maksimale 
manuelle sidepåvirkning tilladt for 
denne maskine. 
 
Beufort vindskema 
 
Beufort Vind 

hastighed 
Betegnelse 

m/s 
3 4-5 Let vind 
4 6-7 Jævn vind 
5 8-10 Frisk vind 
6 11-13 Hård vind 
7 14-16 Stiv kuling 

 

 
 
 
 
Brugeren skal kende placeringen af hver 
enkelt betjeningskontakt og indikator, og 
have kendskab til funktion og betjening af 
disse før brug af liften. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.   dødemandsgreb 
2.   platforms nødstop 
3.   joystick 
4.   styreknapper 
5.   køre/løft omskifter 
6.   chassis nødstop 
7.   chassis løftekontakt 
8.   chassis nøglekontakt 
9.   timetæller 
10.   knap for horn 

 

SPECIELLE BEGRÆNSNING BETJENING OG 
INDIKATORER 

Fig. 2 
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NOTE: Læs, forstå og følg alle 
sikkerhedsregler, betjeningsinstruktioner 
og mærkater. Følgende skal gøres hver 
dag før brug: 
 

1. Åben chassisdøren og inspicer for 
evt. skader, olie-lækager eller 
manglende dele. 

 
2. Kontroller hydraulikoliestanden 

med liftkurven fuldstændig sænket. 
Åbn chassisdøren og  aftag hætten 
på tanken, olien skal kunne ses på 
målepinden. Påfyld den 
anbefalede hydraulikolie, hvis det 
er nødvendigt (se specifikationer 
side 16).  

 
3. Kontroller at væskestanden i 

batterierne er korrekt  (Se Batteri-
vedligehold, side 11). 

 
4. Kontroller at batterierne er opladte. 

 
5. Kontroller at 220V ledningen til 

laderen ikke længere er tilsluttet. 
 

6. Kontroller at alle sikkerheds-
rækværk er i korrekt position og at 
alle bolte og møtrikker er korrekt 
fastspændt. 

 
7. Inspicer omhyggeligt hele liften for 

skader som f.eks. revnede 
svejsninger eller skader på 
konstruktionen, løse eller 
manglende dele, olie-lækager, 
beskadigede styrekabler, samt 
inspicer også boltene på hjul. 

 

SIKKERHEDSINSPEKTION 
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Se fig 1 og 2, for placering af de omtalte 
betjeningsknapper og indikatorer. 
 

ADVARSEL 
Hold klar af platformen mens 
nedenstående udføres 
 
Før brug af liften, check området for 
forhindringer (personer, forhindringer, 
huller, forsænkninger, bump eller 
murbrokker), at området er jævnt og kan 
bære belastningen fra liften. 
 
Check i alle retninger for udhæng og 
elektriske ledere. 
Beskyt kontrolboksens kabel mod mulige 
skader mens inspektionen udføres 

 
 
1. Flyt, om nødvendigt, maskinen til 

et område uden forhindringer for at 
hæve platformen helt.  

2. Sæt chassis- og platforms 
nødstoppene på ON, ved at 
trække ud i dem.  

3. Drej og hold chassisknappen på 
CHASSIS.  

4. Sæt chassisknappen Løfte/Sænke 
på LØFT og hæv platformen.  

5. Løfteanordningen, løftecylinder, 
kabler og slanger inspiceres visuelt 
for revner, strukturelle skader,  

6. Kontroller at bjælkerne under liften 
er kørt ned.  

7. Kontroller niveau-sensoren: 
a. Åben døren 
b. Tryk sensoren ud af niveau 
c. Tryk chassisknappen 

Løfte/Sænke på LØFT og 
alarmen skal lyde, og 
platformen må  ikke løfte.  

8. Sænk platformen delvist ved at 
skubbe chassisknappen 
Løfte/Sænke på Sænk og check, 
at den hørbare sænkealarm lyder.  

9. Åbn nødsænkningsventilen (fig. 4) 
ved at trække håndtaget ud for at 
sikre, at den virker korrekt. Slip 
håndtaget, når platformen er helt 
sænket.  

10. Tryk chassis nødstoppet ind, Alle 

liftens funktioner skal være 
frakoblet. Sæt nødstoppet på ON 
igen.  

11. Drej chassisknappen over på 
platform.  

12. Check området for forhindringer 
(personer, forhindringer, huller, 
forsænkninger, bump eller 
murbrokker), at området er jævnt 
og kan bære belastningen fra 
liften.  

13. Gå op på platformen og kontroller 
at bommen er nede.  

14. Drej knappen KØR/LØFT over på 
KØR.  

15. Mens dødemandsgrebet holdes 
inde, skubbes joysticket over på 
FREM og derefter BAK for at 
udføre hastighedskontrol.  

16. Skub styreknappen over på 
HØJRE og så over på VENSTRE 
for at udføre styrekontrol.  

17. Tryk platforms nødstoppet ind, Alle 
liftens funktioner skal være 
frakoblet. Sæt nødstoppet på ON 
igen. 

 

 
Fig. 3 

 

FUNKTIONSINSPEKTION 
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Før liften betjenes, skal det sikres, at der 
er udført sikkerhedsinspektion før brug og 
at eventuelle mangler er rettet. Betjen 
aldrig en beskadiget maskine eller en 
maskine, der ikke virker korrekt. Den, 
der betjener maskinen, skal være trænet i 
brugen af denne maskine. 
 
Kørsel med sænket platform 

1. Check, at ruten er fri for hindringer 
(personer, forhindringer, huller, 
forsænkninger, bump eller 
murbrokker), er plan og kan bære 
belastningen fra liften.  

2. Check, at chassis-platforms-
knappen er sat på platform og at 
chassis-nødstopknappen er sat på 
ON (trukket ud).  

3. Gå op på platformen og luk 
indgangen forsvarligt.  

4. Check, at der frit over, under og 
ved siden af platformen.  

5. Træk platform nødstopknappen ud 
til ON.  

6. Drej Kør/Løft-knappen over på 
KØR.  

7. Tryk dødemandsgrebet ind og 
skub joysticket over på FREM eller 
TILBAGE for at køre i den 
ønskede retning. Maskinens 
hastighed vil variere afhængig af, 
hvor kraftigt joysticket 
aktiveres.(proportionalt) 

 
Styring 
 

1. Drej Kør/Løft-knappen over på 
KØR.  

2. Mens dødemandsgrebet holdes 
inde, trykkes der med 
tommelfingeren på styreknapperne 
øverst på joysticket. Tryk 
styreknappen til højre eller venstre 
for at dreje hjulene i den ønskede 
retning. Hold øje med hjulene, 
mens maskinen manøvreres for at 
sikre, at der køres i den rigtige 
retning.  

  
BEMÆRK: Hjulene går ikke automatisk 
tilbage til ligeudstilling. Hjulene skal 

drejes tilbage til ligeudstilling ved hjælp af 
styreknappen. 
 
Løft af platform 
 

1. Drej Kør/Løft-knappen over på 
LØFT.  

2. Tryk dødemandsgrebet ind og 
skub joysticket fremad.  

3. Hvis maskinen ikke står på et 
jævnt underlag, vil tilt-alarmen 
lyde, og maskinen vil ikke løfte 
eller køre. Hvis tilt-alarmen lyder, 
skal platformen sænkes og 
maskinen flyttes til et fast 
underlag før det igen forsøges 
at hæve platformen.  

  
Bemærk: Bommene under liften vil 
automatisk folde sig ud når platformen 
hæves og vil trække sig sammen, når 
platformen er helt sænket og er blevet 
kørt med. 
 
Kørsel med platformen 
hævet 
 
Bemærk: Maskinen vil køre med 
reduceret fart, når platformen er hævet. 
 
1. Check, at ruten er fri for hindringer 

(personer, forhindringer, huller, 
forsænkninger, bump og murbrokker) 
og kan klare belastningen fra hjulene.  

2. Check, at området over, under og 
rundt om platformen er frit. 

3. Drej Kør/Løft-knappen over på KØR. 
4. Tryk dødemandsgrebet ind og skub 

joysticket til FREM eller TILBAGE for 
at køre i den ønskede retning. 
Maskinens hastighed vil variere 
afhængig af, hvor kraftigt joysticket 
aktiveres.(proportionalt) 

5.  Hvis maskinen ikke står på et jævnt 
underlag, vil tilt alarm lyde, og 
maskinen vil ikke løfte eller køre. Hvis 
tilt alarmen lyder, skal platformen 
sænkes og maskinen flyttes til et fast 
underlag før det igen forsøges at 
hæve platformen. 

BETJENING 
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Sænkning af platform 
 
1. Drej Kør/Løft-knappen over på 

LØFT.  
2. Hold dødemandsgrebet inde og 

træk joysticket tilbage for at sænke 
platformen. 

 
Nødsænkning 
 

ADVARSEL 
  
Kravl ALDRIG ned ad liften, såfremt 
platformen ikke kan sænkes.  
  
Hold dig fri af løftesystemet og platform, 
når du betjener nødsænkningsventilen. 
  
 
Bed en person på jorden, om at åbne 
nødsænkeventilen for at sænke 
platformen. Nødsænkeventilen er 
placeret foran på liften (fig 4) 
 

1. Åbn nødsænkningsventilen ved at 
trække og holde i håndtaget. 

2. Slip håndtaget for at lukke igen. 
 
Bemærk: Platformen kan ikke hæves, 
hvis nødsænkningsventilen er åben. 
 

 

Fig. 4 

 
Udløsning af 
parkeringsbremse 
 
Udfør kun følgende, når maskinen ikke vil 
køre ved hjælp af egen kraft og, om 
nødvendigt, for at flytte maskinen eller 
læsse denne på en trailer for transport. 

1. Løsn møtrikken og bolte indtil 
fjederen er løs, og bremsen slipper 
hjulene   

2. Maskinen kan nu rulle, hvis den 
bliver skubbet eller trukket. 

 
Efter liften er flyttet, og før normal brug: 
 

1. Møtrikken monteres, og spændes 
indtil fjederen er 22,2-22,9cm lang. 
Det skal sikres, at bremserne 
blokerer fuldt for hjulene før 
maskinen betjenes ved at teste 
deres evne til at holde maskinen 
på en hældning på 25% (14°) 

 

 
Fig. 5 

 

ADVARSEL 
  
Skub, træk aldrig maskinen hurtigere end 
0,3 m/sek  
  
Betjen ALDRIG maskinen med 
parkeringsbremsen udløst. Der kan ske 
alvorlig skade. 
  
 
 
Efter endt brug hver dag 
 
1. Sørg for, at platformen er sænket helt. 
2. Parker maskinen på et jævnt 

underlag. Maskinen skal helst dækkes 
til. Platformen skal sikres mod 
hærværk, børn og uautoriseret brug. 

3. Drej nøglen på OFF og fjern denne. 
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Med kran 
 
Fastgør stropperne til løfte/surrings 
ringene (fig 6) 
 
Med gaffeltruck 
 

FARE 
 
Gaffeltrucks er kun til transport 
 
Se specifikation for liftens vægt og vær 
sikker på, at gaffeltrucken har 
tilstrækkelig kapacitet til at løfte liften. 
 
Gaffelløft fra siden, ved at løfte under 
chassiset. 
 

 

Fig. 6 

 
Med lastbil 

1. Kør liften i transportposition og sæt 
klodser ved hjulene. 

2. Liften skal sikres til 
transportkøretøjet ved hjælp af 
kæder eller stropper af 
tilstrækkelig kapacitet til 
løfte/surrings ringene. 

FORSIGTIG 
 
Overspænding af kæder eller stropper til 
løfte/surrings ringene kan forårsage 
skade på liften. 

 

TRANSPORT 
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ADVARSEL 
  
De må aldrig udføre vedligehold på liften, 
mens liftkurv er hævet, uden at De først 
blokerer løfteanordningen. 
 
De MÅ IKKE stå i løfteanordningens 
område, mens De bringer afstiveren i 
stilling eller tager den fra. 
   . 
De MÅ IKKE blokere løfteanordningen 
når der er last i liftkurven. 
  
 
Blokering af løfte-anordning 
MONTERING 

1. Parker liften på fast, plant 
underlag. 

2. Efterkontroller at nødstopknap på 
chassis og nødstopknap på 
styrepanel i liftkurv er i ON-position 
ved at trække begge knapper ud. 

3. Drej startnøglen på chassis og sæt 
startnøgle på CHASSIS. 

4. Sæt løfteknappen på chassis i 
LØFT-position og hæv liftkurv ca. 
1,2 meter.  

5. Placer en massiv træklods (51 mm 
x 100 mm x 45 cm) mellem 
mastesektion 2 og chassiset. 
Placer træklodsen lige bag 
masten. (Se figur 7) 

6. Skub løfteknappen på chassiset i 
NED-position og sænk gradvist 
liftkurven, indtil mastesektion nr. 2 
støtter på træklodsen. 

DE-MONTERING 
1. Sæt Løfte-/Sænke-knappen i 

LØFT-position og hæv gradvist 
liftkurven, indtil De kan fjerne 
træklodsen. 

2. Fjern træklodsen. 
3. Sæt Løfte-/Sænke-knappen i NED-

position og sænk liftkurven 
fuldstændigt. 

 
Hydraulik system 
 
Hydraulikolie beholderen er placeret bag 
chassis døren 
 
Efterfyld aldrig hydraulikolie når 
platformen er hævet. 
  
Kontrol af hydraulikolie 

1. Kontroller at platformen er sænket 
helt. 

2. Åben chassis døren 
3. Fjern dækslet til beholderen 
4. Kontroller at der er olie på 

målepinden 
5. Påfyld den anbefalede 

hydraulikolie, hvis det er 
nødvendigt (se specifikationer side 
16). 

 

 

Fig. 7 

 

VEDLIGEHOLDELSE 

Fig. 8 
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Batteri vedligeholdelse 
 

ADVARSEL 
 
Fare for eksplosive gasser. Undgå 
gnister, flammer og tobaksrygning i 
nærheden af batteriet.  
Brug altid sikkerhedsbriller ved arbejde 
med batterier. 
Batterivæske er stærkt ætsende. Rens 
grundigt med rent vand i tilfælde af spildt 
væske. 
Udskift kun batteriet med et UpRight-
batteri eller med et batteri, der er 
godkendt af producenten. Dette batteri 
skal mindst veje 26,3 kg.  

 
• Check batterivæsken dagligt, især 

hvis platformen anvendes i et 
varmt, tørt klima. 

• Hvis elektrolytniveauet er mindre 
end 10 mm over pladerne, tilfør da 
kun destilleret vand. Anvend IKKE 
vand fra vandhanen med et højt 
indhold af mineraler, da dette vil 
forkorte batteriets levetid. 

• Hold batteriets polsko og top rent. 
• Se servicemanualen for at 

forlænge batteriets levetid og for 
fuldstændig serviceinstruktioner. 

 
Batteriladning 
 
Oplad batterierne efter hvert skiftehold 
eller før, hvis batterierne er flade. 

 

ADVARSEL 
 
Oplad batteriet i et godt ventileret 
område. 
Oplad ikke batteriet i nærheden af gnister 
eller flammer. 
Batteriet vil tage permanent skade, hvis 
det ikke oplades, så snart det er fladt. 
Lad aldrig batteriopladeren være tændt i 
mere end to dage. 
Fjern aldrig kabler fra batterier, når 
opladeren er tilsluttet. 
Hold opladeren tør. 
 

1. Check batterivæskeniveauet. 
Såfremt elektrolytniveauet er 
mindre end 10 mm over pladerne. 
Påfyld kun destilleret vand. 

2. Tilslut en forlængerledning til 
opladerstikket i Venstre modul-dør. 
Tilslut i et korrekt jordforbundet stik 
med rigtig spænding og frekvens. 

3. Opladeren vil automatisk starte 
efter et lille stykke tid. 
Opladerindikator lampen vil lyse. 
Efter opladning vil indikatoren 
blinke for at indikere, at 
opladningen er fuldført. Lad ikke 
opladeren være tilsluttet i mere 
end 48 timer, da batteriet ellers 
kan tage permanent skade. 

 

BEMÆRK: Opladeren må kun tilsluttes 
kontakt med hfi- eller hpfi-relæ foran. 
 
BEMÆRK: Maskinen må ikke betjenes, 
mens opladeren er tilsluttet. 

Fig. 9 

Fig. 10 
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Den fulde inspektion består af periodisk 
visuelle og funktionelle check. Samtidig 
skal der udføres periodiske 
vedligeholdelse og service, for at sikre 
korrekt drift. Inspektions- og 
vedligeholdelses skemaer bør føres med 
de specificerede intervaller. Inspektion og 
vedligeholdelse skal foretages af 
personale, der er trænet i og kender de 
mekaniske og elektriske procedurer. 

 

ADVARSEL 
 
Før du foretager forebyggende 
vedligeholdelse, bør du gøre dig bekendt 
med, hvordan denne maskine virker. 
  
Bloker altid løftesystemet når det er 
nødvendigt for at udføre vedligeholdelse 
mens platformen er hævet. 
 

 

Vedligeholdelsesskema 
  

  
Komponent 

  
Inspektion eller service 

Ok Defekt Ok efter 
reparation 

Batteri 
Kontrol af niveau       
Kontrol af kabler til batteri       

Chassis 
Kontrol af slanger for slid og 
skader 

      

Kontrol af svejsninger for revner       

Hovedkabel Kontrol af kabel for skader, 
snoninger og slid 

      

Kontrolboks Kontrol af kontakter       

Køre-motorer Kontrol af funktion og for 
olielækage 

      

Løftesystem Kontrol for defekter       
Hydraulisk 

nødsænkesystem 
Kontrol af ventil/funktion       

Hele liften Kontrol for skader fra påkørsel       
Hydraulikolie Kontrol af hydraulikolieniveau       

Hydrauliksystem Kontrol af slangefittings for 
lækage 

      

Labels Kontrol for ødelagte, manglende 
og om de er læsbare 

      

Platform og gelænder 
Kontrol af svejsninger for revner       
Kontrol af platformens tilstan       

Dæk Kontrol for skader       
 
Vedligeholds-rapport: 
 
DATO:_____________________________ 
 
EJER: _____________________________ 
 
MODEL:____________________________ 
 
SERIE-NR.: _________________________ 
 
SERVICERET AF:____________________ 

FOREBYGGENDE 
VEDLIGEHOLDELSE 
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Alle disse mærkater skal sidde på liften og være i god læsebar stand, før De må 
bruge liften. Alt personel skal have læst, forstået og skal følge sikkerhedsregler og 
betjenings-instrukser. 
 

 
 
Der henvises til næste side for placering af disse mærkater 
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Fig. 11 Sikkerheds mærkaternes placering 
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Specifikationer 
  
  
  

TM12 

Platfomsstørrelse: 0,73 x 1,04m 
Max kapacitet: 227 Kg 
Personer 2 personer indendørs / 1 person udendørs 
Højde:   
Arbejdshøjde 5,83m 
Max. platformhøjde 3,83m 
Min. platformshøjde 0,48m 
Dimensioner:   
Vægt standard 776Kg 
Bredde 76cm 
Højde 165cm 
Længde 136cm 
Kørehastighed:   
Platform nede 3,65 km/t 
Platform hævet 0,87 km/t 
Systemspænding 
Fremdrift 

24V batterier  (4 stk 220A 6V batterier – min. 26,3kg) 
4 HK DC motor 

Batterilader 20A 220V 50Hz 
Batteri arbejdscyklus 25% på 8 timer 
Hydrauliktank 7,2L 
Max. Hydrauliktryk 165 bar 
Hydraulikolie:   
normal brug over 0° Iso46 
Lav temperatur – under 0° Iso32 
Ekstrem brug under -17° Iso15 
Løftesystem Enkelt løftecylinder 
Kørekontrol Proportional en-hånds joystick, dødemandsgreb 
Køresystem Forhjuls trukne hydrauliske køremotorer 
Dæk 30,5cm markeringsfrie 
P-bremse 2 stk, fjeder udløst – hydraulisk hold 
Indvendig dreje radius 37cm 
Max stigning 25% - 14° 
Gelænder 1,1m 
Fodspark 152mm 

 
 
 
 

KK Materiel A/S 

Tlf 70200052 


