
LEONARDO  Heavy    Duty to  ulepszona  i  wzmocniona  wersja
standardowej  platformy  LEONARDO.  Ma  stalowe  podwozie  oraz
kieszenie  na wid³y.  Zosta³a  przystosowana  do  pracy w  najsurowszych
warunkach.  Du¿y  prze�wit  miêdzy  podstaw¹  a  pod³o¿em  u³atwia
poruszanie  siê  po  nierównym  terenie.  W  celu  zapewnienia
bezpieczeñstwa  zosta³a  wyposa¿ona  w  czujnik  przechy³u  i
automatycznie  wysuwaj¹ce  siê  odbojniki,  które  uniemo¿liwiaj¹
niebezpieczne  przechylenie  siê  platformy.
Platforma  Leonardo  HD  zosta³a  zaprojektowana  w  celu  zaspokojenia
specjalnych  wymagañ  klientów  bran¿y  budowlanej.  Redukuje
konieczno�æ  stosowania  rusztowañ,  drabin  i  podno�ników
no¿ycowych.  Teraz  jeden  pracownik  ³atwo,  bezpiecznie,  szybko  i
wydajnie  mo¿e  wykonaæ  swoj¹  pracê.

MOBILNA
Na  platformie  LEONARDO  HD  u¿ytkownik  mo¿e  bez  trudu
poruszaæ  siê  po  ca³ym  placu  budowy  �  mo¿e  przeje¿d¿aæ  przez
bramy,  podjazdy  oraz  ciasne  pomieszczenia.  Wszystko  to  dziêki  jej
kompaktowym  rozmiarom  oraz  mo¿liwo�ci  pokonywania  wzniesieñ
o  nachyleniu  do  35%.
Stosunkowo  niewielka  waga  508  kg  pozwala  na  dostarczenie  jej
wind¹  nawet  na  najwy¿sze  piêtra  budynków. U¿ytkownik  nie musi
opuszczaæ  pojazdu  podczas  przeje¿d¿ania  przez  standardowe
bramy.

BEZPIECZNA
Podczas  jazdy  z  maksymalnie  wysuniêtym masztem  (4.9 m)
oraz maksymalnym  obci¹¿eniem  prêdko�æ  platformy  zmniejsza
siê  automatycznie.  Koniec  z  wyczerpuj¹cym  wspinaniem  siê  i
schodzeniem  oraz  przesuwaniem  rusztowañ.  Ud�wig  do  180
kg  pozwala  za³adowaæ  wiêcej  towaru.  Do  standardowego
wyposa¿enia  nale¿¹  wbudowane  czujniki  wstrz¹sów,  �wiat³a
ostrzegawcze  i  alarm  d�wiêkowy.

TRWA£A
Prosta,  bezawaryjna  i  ekonomiczna  platforma  LEONA
RDO  HD  jest  rezultatem  15  lat  do�wiadczeñ
i  udoskonaleñ  technicznych.
Bezobs³ugowy  maszt,   starannie
dobrane  podzespo³y  oraz  prosta
konstrukcja  redukuj¹  koszty
utrzymania.  Poza  kontrol¹
poziomu  elektrolitu  w
bateriach  LEONARDO  HD
praktycznie  nie  wymaga
serwisowania.

I praca staje siê przyjemno�ci¹ �



Zero
Wewnêtrzny promieñ skrêtu
i 1050 mm
Zewnêtrzny promieñ skrêtu

Szersze  ko³a  obni¿aj¹  nacisk  na
pod³o¿e  oraz  zwiêkszaj¹  stabilno�æ  w
trudnych warunkach pracy.

Wytrzyma³y  kompaktowy  joystick  z
ergonomicznie  zaprojektowan¹  r¹czk¹
oraz  w³¹cznikiem  bezpieczeñstwa
umo¿liwia  ³atw¹  obs³ugê  nawet  w
rêkawicach!

Innowacyjny system  podnoszenia
masztu  zaprojektowany  przez
BRAVI  PLATFORMS  i  zastosowany
we  wszystkich  modelach  platform
BRAVI  spowodowa³  radykaln¹
zmianê  w  sektorze  podno�ników.
Maszt  wykonany  ze  specjalnego  stopu
aluminium  jest  praktycznie  bezobs³ugowy
Koniec  z  konserwowaniem  ³añcuchów,
¿adnego smaru na maszcie. Wszystko po to, aby znacznie obni¿yæ
koszty eksploatacji!

Teraz mo¿e pracowaæ na zewn¹trz!
Wybieraj¹c  wersjê  LEONARDO  Outdoor  Edition
mo¿esz  pracowaæ  na  zewn¹trz  zwiêkszaj¹c  tym
samym  mo¿liwo�ci  wykorzystania  platformy.
Wersja LEONARDO Outdoor Edition przeznaczona do
pracy na zewn¹trz ma zwiêkszon¹ wagê do 555 kg.

WYMIARY
Wysoko�æ platformy
Stopieñ wej�ciowy
Wysoko�æ robocza platformy
Szeroko�æ platformy
D³ugo�æ platformy
D³ugo�æ z rozsuniêtym podestem
Szeroko�æ z³o¿onej platformy
D³ugo�æ z³o¿onej platformy
Wysoko�æ z³o¿onej platformy
£adowno�æ z rozsuniêtym podest.
Prze�wit
Prze�wit z urz¹dz. do za³adunku
Ilo�æ operatorów
DANE TECHNICZNE
Prêdko�æ z³o¿onej platformy
Prêdko�æ podniesionej platformy
Wewnêtrzny promieñ skrêtu
Zewnêtrzny promieñ skrêtu
Pokonywanie wzniesieñ
Prêdko�æ podnoszenia / opuszcz.
System prowadzenia
Opony

przednie: �rednica / szeroko�æ
tylne:  �rednica / szeroko�æ

ZASILANIE
Wbudowany prostownik
Baterie
Pojemno�æ uk³adu hydraulicznego
Waga platformy wg CE
Waga platformy wg ANSI

SPE£NIA WYMAGANIA

Metryczne
2900 mm
400 mm
4900 mm
680 mm
1115 mm
1700 mm
739 mm
1192 mm
1727 mm
180 kg
35 mm
60 mm

2

3 km/h
0,6 km/h
Zero

1050 mm
35%

16 / 21 m/s

200 / 70 mm
300 / 90 mm

2 12V 85 Ah
20 litrów
508 kg
550 kg

US
9 ft 6 in
1 ft 3 in
16 ft

2 ft 2 in
3 ft 9 in
5 ft 6 in
2 ft 4 in
3 ft 10 in
5 ft 7 in
397 lbs
1.4 in
2.4 in
2

1.9 mph
0.35 mph
Zero

3 ft 5 in
35%

16 / 21 m/s

8 / 2.8 in
12 / 3.6 in

2 12V 85Ah
5.3 gal
1120 lbs
1212 lbs

Ansi A92.6, Certyfikat CE,
AS1418.10 (int)

jedna rêka
Pe³ne, gumowe, niebrudz¹ce

110/220 V ca 24 V
12 Ah automatic
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Przedstawiciel w Polsce:
LTE Material Handling Sp. z o.o.

ul. Modliñska 4a
05870 B³onie,

tel. + 22 490 44 91
www.LTE.com.pl

Urz¹dzenie  blokuj¹ce  ko³a  pozwala
poruszaæ  siê  w  linii  prostej  do  przodu
i  do  ty³u  podczas  jazdy  w  w¹skich
korytarzach.  Dwa  wysuwane  podesty
pozwalaj¹  na  wyd³u¿enie  platformy  po
obu  stronach  bez  zmniejszenia
jej  ud�wigu.   Wahad³owe  drzwi  ze
stali  nierdzewnej  oraz  niski
stopieñ  u³atwiaj¹  wej�cie
na  platformê.

Na³adowana bateria  pozwala
na wykonanie  ok.  250 operacji
podnoszenia  i  opuszczania:  to wystarczaj¹co
d³ugi  cykl  nawet w  trakcie  bardzo wyczerpuj¹cego
dnia  pracy. Du¿y wy�wietlacz  LCD na panelu
sterowania wskazuje  aktualny  stan pracy
pojazdu oraz  umo¿liwia  jego diagnostykê.

W  specjalnie  zaprojektowanym
podwoziu  obni¿ono  punkt
ciê¿ko�ci  oraz  wykonano  otwory
umo¿liwiaj¹ce  za³o¿enie  lin
u³atwiaj¹cych  transport  np.  za
pomoc¹  d�wigu.  Os³ona  wzmocniona
w³óknem  szklanym  jest  wyj¹tkowo
wytrzyma³a.


