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Straight to the Point.
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135 NEO esindab tugijalgadega tõstukite uut põlvkonda, milles ühinevad lihtne 
kasutajaliides, suur tõstejõud ning tõhusust suurendav tehnoloogia. Uusim 
juhtkangitehnoloogia abil saab noole mitut liikumist juhtida ühe käega.Tänu au-
tomaatse nivelleerimise funktsioonile õnnestub tegevusi tõhusamalt kavanda-
da või lõpetada, kaasa aitab algasendi funktsioon, mis toob nooled automaat-
selt tagasi transpordiasendisse.

Ahtaid sissepääse on Leguan 135 NEO-ga lihtne läbida tänu sujuvale sõidu-
juhtimisele ja tõstuki kitsusele. Uuendusliku ehitusega nool aitab kasutajal 
hoida kaugust seintest ning vaieldamatult parima kasutajaliidesega on 
tõstukit lihtsam juhtida kui eales varem. Leguan 135 NEO sobib suurepäraselt 
rendikasutuseks ning igasuguseks rajatisehooldus- ja paigaldustöödeks nii 
sise- kui ka välistingimustes.

Kasutajasõbralik ja mitmekülgne, 
kangiga juhitav tugijalgadega tõstuk.13.4 m

7.1 m

250 kg
Valikulised funktsioonid.

 — Platvormi juhtpaneeli valgustus ja LED-prožektorid
 — Sõitmise ja tugijalgade kaugpult
 — Platvormil tööriista-alused
 — Tugijalgade vilkurtuled
 — Platvormil voolik (õhu/vee)
 — Signaal
 — Suuremad plaadid tugijalgadel
 — Jälgijätmatud roomikud/rehvid
 — Kitsas üheinimese platvorm
 — Leguani erihaagis

Tehnilised omadused.Standardfunktsioonid.
 — 13 hj Honda bensiinimootor + 230 V elektrimootor
 — 230 V and 12 V power outlets on platform
 — Mootori pöörlemissageduse automaatne juhtimine
 — Elektrimootori automaatse käivitumise/seiskumise funktsioon
 — Tugijalgade automaatne nivelleerimine
 — Proportsionaalne ulatuse jälgimissüsteem
 — Platvormi elektriline pööramine
 — Tööasendisse/algasendisse naasmise funktsioon
 — Elektriline ja käsipumbaga töötav hädalangetus
 — Alumine juhtpaneel
 — 12 V pistikupesad

Leguan 135 NEO.

Max tõstevõime 250 kg (2 inimest)
Max töökõrgus 13.40 m
Platvormi max kõrgus 11.40 m
Max ulatus 7.1 m (120 kg) – 

6.6 m (250 kg)
Transpordimõõtmed, P x L x K 4.58 x 1.33 x 1.93 m
Platvormi mõõtmed 1.33 x 0.75 m
Platvormi pöördeulatus 80º (±40º)
Poomi pöördeulatus 360º
Kallutatavus 40% (22º)
Mõõtmed ilma platvormita, P x L 3.91 x 0.89 m
Mõõtmed koos tugijalgadega 3.14 x 3.07 m
Tugijalgade max kalle 21% (12º)
Kaal 1,650 kg
Mootor 13 hj Honda bensiini või 

230 V elektri
Juhtsüsteem: hüdrauliline nelikvedu/roomikud
Max sõidukiirus 2.5 km/h
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