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Straight to the Point.

6 Kõik õigused kaitstud.
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Leguan 190.

LEGUAN 190 on platvormtõstuk, mis on mõeldud intensiivseks profi- ja ren-
dikasutuseks. Selle tugijalgadega platvormtõstuki väljatöötamisel on erilist 
tähelepanu saanud vastupidavus, piisav liikumisruum nii platvormi all kui ka 
kohal ning intuitiivne kasutajaliides. Leguan 190 on õige valik puuhoolduseks, 
värvimis- ja ehitustöödeks ning rajatiste hooldamiseks.

Kõrge kliirens ning stabiilne ja roomikutega (või nelikveoline) kaitstud šassii 
tagavad kiire ja sujuva ligipääsu ka raskel maastikul. Kõik Leguanid on ohutult 
juhitavad ka platvormil seistes, et objektil oleks lihtsam ühest kohast teise 
liikuda. Paljud parimad funktsioonid nagu näiteks automaatne nivelleerimine 
on standardvarustuses, kuid kasutaja saab valida ka mitme valikulise omadu-
se hulgast nagu suurem sõidukiirus, millest paremat turul ei leidu.

Vastupidav ja stabiilne tugijalgadega 
tõstuk, mis tuleb toime igasugusel maastikul.max töökõrgus

max ulatus

max tõstevõime

Valikulised funktsioonid.
 — Suurem sõidukiirus (max 5,2 km/h)
 — Sõitmise ja tugijalgade kaugpult
 — Platvormi juhtpaneeli valgustus ja LED-prožektorid
 — Platvormil tööriista-alused
 — Tugijalgade vilkurtuled
 — Platvormil voolik (õhu/vee)
 — Signaal
 — Mootori eelsoojendi
 — Suuremad plaadid tugijalgadel
 — Jälgijätmatud roomikud/rehvid
 — Kitsas üheinimese platvorm
 — Leguani erihaagis

Standardfunktsioonid.
 — 14 hj Kubota diiselmootor + 230 V elektrimootor
 — 230 V ja 12 V pistikupesad platvormil
 — Mootori pöörlemissageduse automaatne juhtimine
 — Tugijalgade automaatne nivelleerimine
 — Proportsionaalne ulatuse jälgimissüsteem
 — Platvormi elektriline pööramine
 — JIBi poom 120-kraadise tööulatusega
 — Elektriline ja käsipumbaga töötav hädalangetus
 — Integreeritud hooldusnäidikuga alumine juhtpaneel
 — 12 V pistikupesad

Max tõstevõime 230 kg (2 inimest)
Max töökõrgus 19.00 m
Platvormi max kõrgus 17.00 m
Max ulatus 8.1 m (230 kg) – 

9.8 m (120 kg)
Transpordimõõtmed, P x L x K 5.1 x 1.33 x 2.01 m
Platvormi mõõtmed 1.33 x 0.75 m
Platvormi pöördeulatus 90º (±45º)
Poomi pöördeulatus 360º
Kallutatavus 40% (22º)
Mõõtmed ilma platvormita, P x L 4.44 x 1.25 m
Mõõtmed koos tugijalgadega 3.60 x 3.68 m
Tugijalgade max kalle 21% (12º)
Kaal 2,660 kg
Mootor Kubota 14 hj diisel või 

230 V / 2,2 kW elektri
Juhtsüsteem: hüdrauliline nelikvedu/roomikud
Max sõidukiirus 2.6 km/h 

(5.2 km/h võimalus)

Tehnilised omadused.


