
78 XE
81 XE

Smal og rummelig



Designet til forskellige opgaver....

Standard udstyr                                                                                         Ekstra udstyr

• Enkelt saxløftesystem med vedligeholdelsesfrie                                  • Timetæller                              • Kørealarm
aksler og lejer • Forberedt for 230 V                  • Alarmpakke

• Proportionalt st yret                                                             • Løfteøjne                                • Arbejdslys

• Elektronisk motorstyring for optimal driftstid                                                    • Gaffelskeder                                  • Rotorblink

• Væltesikring                                                                                 • Buscan teknologi                                           • 230 V stik i platform

• Aftagelig kontrolboks                                                           • Negativ bremser                       • Luftslange til platform

• Batteriindikator                                                                                                                  • Koldbatteri -3O° C

• Nedfældeligt gelænder (under 2 m.)



78 XE og 81 XE
2 kompakte og transportable saxlifte

SEnkelt sax-system
(MANITOU patent)

78 XE og 81 XE er udstyret med 
et enkelt sax-system:

• Forstærkede arme.

• Diameter-store ben forhindrer ethvert
spil, mens liften bruges.

• Selvsmørrende ringe og tapper (vedligeholdelsesfrie

78 XE og 81 XE er kompakte, elektriske saxlifte, 
med en arbejdshøjde på 7,80 og 8,10 m 

Deres sikre driftsbelastning er henholdsvis 230 kg og 340 kg.

Deres smalle bredde, betyder at det ikk længere er et problem
med adgang til svært fremkommelige steder.

78 XE og 81 XE er de perfekte saxlifte til jobs som: vedligeholdelse,
lagerhåndtering i fuldstændig sikkerhed. Disse lifte vil øge produktiviteten.

Sikkerhed

• Når platformen er hævet, bliver systemet mod
beskyttelse af huller i vejen, automatisk aktiveret.



Aflåsningsgelænder foldes væk på under et minut.

Manøvredygtighed

Dens smalle profil og korte venderadius, giver 78 XE og
81 XE  en utrolig god manøvredygtighed.

Hjulmotorrerne er placeret indeni chassiset
for en bedre beskyttelse.

Kompakt

Let at betjene

• Elektro-proportionel bevægelse for
glattere og mere præcis betjening.

• Bevægelser valgt via 
trykknapper

• Ergonomisk hældning
på kontrolboksen

• Aftagelig kontrolboks
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Trækbar

Praktisk

• Vedligeholdelse lettere med hurtig adgang til batteriet.

• LCD skærn viser vedligeholdelsesfunktioner.
(timetæller, batteriindikator....).

Denne meget lette saxlift, kan nemt transporteres på
en trailer med en maksimum vægt på 3,5 t.
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78 XE

Sikker driftsbelastning........230 kg inkl. 2 personer
Kapacitet på udskud..............110 kg inkl. 1 person
Indendørs brug...................................vind 0 km/t

Arbejdshøjde.............................................7,75 m
Platformshøjde..........................................5,75 m

Længde.....................................................1,89 m
Bredde......................................................0,81 m
Højde........................................................2,11 m
Højde med nedfældet gelænder................1,76 m
Platformsstørrelse..........................1.67 x 0.78 m
Udskud.....................................................0,90 m
Frihøjde...................................................7,60 cm
Venderadius
Indvendig :................................................0,05 m
Udvendig : .................................................1,70 m

Kørehastighed....................................O til 4 Km/t
Løfte/sænkehastighed...........................14 s/20 s

Batterier....................................24 V/180 Ah (C5)
24 V/220 Ah (C20)

Integreret lader...................................24 V/30 A

Stigningsevne...............................................25%
Maximum hældning..........................................2°

Dæk (afsmitningsfrie fastgummi)................14”x 4.5”
2-hjulstræk/2-hjulsstyring

Vægt.......................................................1380 kg

Denne brochure udgør på ingen måde et tilbud, og firmaet forbeholder sig ret til at ændre specifikationer uden varsel.
Manitou modellerne i denne brochure kan leveres med valgfrit udstyr.

81 XE

Sikker driftsbelastning........340 kg inkl. 2 personer
Kapacitet på udskud...............120 kg inkl. 1 person
Indendørs brug...................................vind 0 km/t

Arbejdshøjde.............................................8,10 m
Platformshøjde..........................................6,10 m

Længde.....................................................2,47 m
Bredde......................................................0,81 m
Højde........................................................2,14 m
Højde med nedfældet gelænder................1,92 m
Platformsstørrelse...........................2,30 x 0,80 m
Udskud..........................................................1 m
Frihøjde.....................................................9,5 cm
Venderadius
Indvendig :.................................................0,17 m
Udvendig : .................................................2,10 m

Kørehastighed....................................O til 4 Km/t
Løfte/sænkehastighed...........................21 s/33 s

Batterier semi-traktion...............24 V/180 Ah (C5)
24 V/220 Ah (C20)

Integreret lader....................................24 V/25 A

Stigningsevne...............................................25%
Maximum hældning..........................................2°

Dæk (afsmitningsfrie fastgummi)...........16 - 5 - 111/4

2-hjulstræk/2-hjulsstyring

Vægt........................................................1700 kg


