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

80 VJR

Sikker driftsbelastning ............................200 kg
Kun indendørs brug

Arbejdshøjde ..........................................7,90 m
Platformshøjde .......................................5,90 m

Længde...................................................2,81 m
Bredde ....................................................0,99 m
Højde ......................................................1,99 m
Rækkeevne .............................................3,30 m
Kurvstørrelse ............................0,99 m X 1,05 m
Frihøjde ..................................................8,5 cm
Venderadius :

indvendig...........................0,52 m
udvendig ...........................2,02 m

Rotation af chassis.....................................350°
Jibarmshældning........................................140°

Rørcellebatteri .........................24 v/180 Ah (C5)
Integreret lader ..................................24 v/30 A

Kørehastighed................................0 til 3,6 km/t
Antal hastigheder............................................3

Stigningsevne ...........................................28 %
Maksimum hældning .....................2° eller 3,5 %

Dæk ..................................................18.7/8 PPS
2-hjulstræk (bag) og 2-hjulsstyring (front)

Hydrauliktank ............................................28 L.

Vægt .....................................................2400 kg

105 VJR

Sikker driftsbelastning............................200 Kg
Kun udendørs brug ..........................SWL 200 Kg
Vindhastighed op til ..............................45 km/t

Arbejdshøjde.........................................10,30 m
Platformshøjde .......................................8,30 m

Længde...................................................2,81 m
Bredde ....................................................0,99 m
Højde ......................................................1,99 m
Rækkeevne .............................................3,30 m
Kurvstørrelse ............................0,99 m X 1,05 m
Frihøjde ..................................................8,5 cm
Venderadius :

indvendig...........................0,52 m
udvendig ...........................2.02 m

Rotation af chassis.....................................350°
Jibarmshældning........................................140°

Rørcellebatteri .........................24 v/270 Ah (C5)
Integreret lader ..................................24 v/30 A

Kørehastighed................................0 til 3,6 km/t
Antal hastigheder............................................3

Stigningsevne ...........................................22 %
Maksimum hældning........................3° eller 5 %

Dæk ..................................................18.7/8 PPS
2-hjulstræk (bag) og 2-hjulsstyring (front)

Hydrauliktank ............................................28 L.

Vægt .....................................................3280 kg

Meget effektiv og let at transportere

80 VJR
105 VJR
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Liften der kan
“køre overalt”

Kun 0,99 m. bred og mindre end 2 m. høj, 
80 VJR og 105 VJR liftene er ideelle på
alle smalle og svært tilgængelige arbejdsområder.

Offset

Større offset giver 
et bredt arbejdsområde

Transport

Svaret på dine transportproblemer !

80 VJR er så let (2400 kg), at den 
sagtens kan transporteres på en trailer 
(vægt 3,5 T).
Nu kan du spare tid ved fuldstændig 
selvstændig arbejde.

80 VJR OG 105 VJR :
STOR GEVINST MED SELVSTÆNDIG

ET FREMRAGENDE DESIGN

Komfort

Rummelig kurv giver behagelig 
arbejdsplads til 2 førere.

• Intern værkstøjsbakke

• Dobbelt gelænder for 
ekstra sikkerhed

VJR serien består af 2 vertikale elektriske lifte : 
80 VJR og 105 VJR.

Med maksimum arbejdshøjde mellem 8 og 10,30 m. 
gør disse selvkørende lifte det muligt at arbejde 

i sikkerhed ved mange forskellige opgaver.
Den universelle 105 VJR er godkendt

både til indendørs og udendørs arbejde.

Driftssikkerhed

Teleskop fremføring 

• minimum vedligeholdelse

• MANITOU ekspertise 

Fremragende præstation

Kan klare stigninger på op til 28 %

• Kan let læsses på en lastbil

• Kan komme ind i bygninger via en rampe

Sikkerhed

Stabilisationsfødder

• maksimum sikkkerhed i løftet position

Robust struktur

Med specielt låsesystem : 
forebygger slør i bæreaksel

Simpel betjening

Brugervenligt design med 
simple betjening

Sikkerhed : den valgte funktion annulleres 
efter 8 sekunder, hvis den ikke bekræftes.

• Elektro-proportionel bevægelse for 
mere jævn og præcis betjening

• Bevægelse vælges med trykknapper

Rækkeevne : 

3,30 m

ARBEJDE, TIL ADSKILLIGE INTERNE
OG EKSTERNE OPGAVER...


