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draadloze afstandsbediening

werkhoogte 5 meter

volledig elektronisch

draagvermogen 120 kilo

aluminium frame

ingeboude accuoplader

zelf blokkerende
zwenkwielen

ballast 4x16 kg eenvoudige bediening

treden en platform zijn
gemaakt van aluminium traanplaat

eenvoudige montage en demontage
van de accu

compact gebouwd

zelfsluitende deur

bijzonder ligt in gewicht

de machine is makelijk
door 2 personen te dragen

u kunt het platform gemakkelijk betreden
de opstap is maar 25 centimeter

de wielen zijn niet statisch en 
geschikt voor minder vlakke vloeren

de machine kan eenvoudig
 over een drempel worden getild

het laden en lossen kan 
door één persoon worden gedaan
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