
Bezpieczna,  wygodna  i  wszechstronna  platforma
LUI  460  umo¿liwia  szybk¹  i  ³atw¹  pracê!  Dziêki
swoim  wyj¹tkowym  cechom  LUI  460  mo¿e  w  pe³ni
zaspokoiæ  potrzeby  ró¿nych  u¿ytkowników  np.
malarzy,  elektryków,  hydraulików,  instalatorów
sufitów  podwieszanych,  konserwatorów  w  halach
przemysłowych,  firm  sprzątających  itp.

Platforma LUI 460 ze wzglêdu na niewielkie roz miary
(1600 x 760 x 1855 mm) mo¿e poruszaæ siê w ma³ych
pomieszczeniach,  przeje¿d¿aæ  przez  drzwi,  mo¿e
byæ  transportowana  wind¹.  Gwarantuje  wydajn¹
pracê  w  ka¿dym  obiekcie  np.  w  supermarkecie,
centrum  handlowym,  obiekcie  przemys³owym,
szkole,  szpitalu  i  wielu  innych.

Platforma  mo¿e  poruszaæ  siê  w  ciasnych
pomieszczeniach  miêdzy  pó³kami,  biurkami,
ladami  i  maszynami  produkcyjnymi  bez
konieczno�ci  wstrzymywania  pracy.  Umo¿liwia
pracê  na  wysoko�ci  6,62  m,  co  jest  nieosi¹g
alne
przy u¿yciu innych platform dostêpnych na rynku.

Istotn¹ zalet¹ LUI 460 jest to, ¿e mo¿na j¹
³atwo transportowaæ. Wa¿y tylko 1265 kg i
mo¿na j¹ za³adowaæ na ma³e ciê¿arówki.
To oszczêdno�æ czasu i kosztów transportu!

Bez  problemu  pokonuje  niewielkie
przeszkody.  Mo¿e  poruszaæ  siê  po
powierzchni  o  nachyleniu  do  35%.
Przy  zastosowaniu  prostych  najazdów
mo¿ne  wjechaæ  np.  po  schodach.
Szybciej  dociera  na  miejsce  pracy!

A92.6

I praca staje siê przyjemno�ci¹�



Operator  stoj¹c  na  platformie  mo¿e  przeje¿d¿aæ
przez  standardowe  drzwi.

Platforma  mo¿e  wje¿d¿aæ  na  samochody  typu  van
lub  pickup  dziêki  zastosowaniu  najazdów.  Zosta³a
równie¿  wyposa¿ona  w  hak  holowniczy  przystosowany
do  wci¹garek  samochodowych.  Wszystkie  operacje
mo¿na  wykonywaæ  przy  pomocy  przeno�nego  panelu
sterowania.

Urz¹dzenie  blokuj¹ce  ko³a  pozwala  poruszaæ  siê  w
linii  prostej  do  przodu  i  do  ty³u  w  w¹skich  korytarzach.
Dwa  wysuwane  podesty  pozwalaj¹  na  wyd³u¿enie
platformy  z  obu  stron  bez  zmniejszenia  jej  ud�wigu.

Cztery  6V  baterie  pozwalaj¹  na  wykonanie  ponad
460  cykli  podnoszenia  lub  przejechanie  9  km.
Wbudowana  ³adowarka  pozwala  w  ci¹gu  godziny
uzupe³niæ  stan  na³adowania  baterii.  Du¿a  pojemno�æ
baterii  gwarantuje,  ¿e  platforma  nas  nie  zawiedzie
przy  du¿ej  ilo�ci  pracy.

Du¿y  wy�wietlacz  LCD  na  panelu  sterowania
wskazuje  aktualny  stan  pracy  pojazdu  i  umo¿liwia
jego  diagnostykê.

Idealnie  nadaje  siê  jako  urz¹dzenie  do  wynajmu.
Posiada solidn¹,  kompaktow¹  i  uniwersaln¹
konstrukcjê  a  rêczne  sterowanie  gwarantuje precyzjê
I  bezpieczeñstwo.

Otwierana  wahad³owo  bramka  oraz  obni¿ony  stopieñ
(wys.  34  cm)  zapewniaj¹  ³atwe  i  bezpieczne  wej�cie
na platformê.

Wbudowany  czujnik  przechy³u,  �wiat³a  oraz  alarm
d�wiêkowy  nale¿¹  do  standardowego  wyposa¿enia.

ZERO
Wewnêtrzny promieñ skrêtu
1590 mm
Zewnêtrzny promieñ skrêtu

MODEL
WYMIARY
Wysoko�æ platformy
Stopieñ wej�ciowy
Wysoko�æ robocza
Szeroko�æ platformy
D³ugo�æ z rozsuniêtym podestem
Szeroko�æ platformy
D³ugo�æ platformy z³o¿onej
Wysoko�æ platformy z³o¿onej
£adowno�æ z rozsuniêtym podestem
Prze�wit
Ilo�æ operatorów
DANE TECHNICZNE
Prêdko�æ platformy z³o¿onej
Prêdko�æ platformy podniesionej
Wewnêtrzny promieñ skrêtu
Zewnêtrzny promieñ skrêtu
Pokonywanie wzniesieñ
Prêdko�æ podnoszenia/opuszczania
Sterowanie
Opony

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

Z A S I L A N I E
Wbudowany prostownik
Baterie
Waga platformy

SPE£NIA WYMAGANIA

LUI 460
Metryczne
4620 mm
340 mm
6620 mm
680 mm
2376 mm
760 mm
1600 mm
1855 mm
280 kg
100 mm

2

3 km/h
0,6 km/h
Zero

1590 mm
35%

250 / 80 mm
350 / 105 mm

24 V
4 x 6V 240 Ah
1265 kg

US
15 ft 2 in
13.6 in
21 ft 8 in
2 ft 3 in
7 ft 9.5 in
2 ft 5 in
5 ft 3 in
6 ft 1 in
616 lbs
4 in
2

1.9 mph
0.35 mph
Zero

9.84 / 3 in
13.7 / 4 in

24 V c.c.
n° 4 6V 240 Ah

2786 lbs

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

jedna rêka
Pe³ne, gumowe, niebrudz¹ce
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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
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