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4200 RJ
Monteret på larvefødder

ALSIDIG

kompakt aftagelig kurv nem opstilling fleksibel

Tekniske data: 4200 RBJ 4200 RBDJ

Max. arbejdshøjde 42.0 m

Max. arbejdsradius 15.2 m

Max. kurvlast 230 kg

Kurvstørrelse 1.25 x 0.8 x 1.1 m

Kurvedrej ± 41°

Drejning ± 355°

Batteri 24V / 400Ah / 5h

Ladeapparat 24 V / 30 A

Dieselmotor 14 kW / 18.8 hk

Generator 24 V / 22 A

Transportlængde med kurv 8.93 m

Transportlængde uden kurv 8.30 m

Transporthøjde       1.99 m

Transportbredde 1.75 / 1.35 m

Arbejdsbredde 5.33 / 4.42 m

Totalvægt ca.           6900 kg

 Stigningsevne:

 over skråning op til 27% (15.0°)

Op og ned af skråning op til 30% (16.7°)

Stabilisering op til 27% (15.0°)

Proportionalstyring standard           

230 V udtag i kurv standard

Støttebensautomatik standard

Hvide afsmitningsfrie larvebånd option

Trådløs fjernbetjening af larvebånd option

• Kombinationen af diesel- og batteridrift gør liften lige anvendelig udendørs som indendørs.

• Til udendørsarbejde er dieseldriften det naturlige valg. Ved indendørs brug vil de elektriske motorer, der 
er drevet af 8 høj kapacitets batterier, sørge for driften. Desuden gør batteridriften liften uafhængig af 
generende og farlige forlængerledninger ved arbejde i atriumgårde og lignende. Den hurtige 2-gears 
undervogn er nemt kørt i position og det sker endda med en imponerende fart og drejestyrke.

• Ommelift 4200 RBDJ er designet til at køre på blødt, mudret eller stejlt terræn. Larvefodsundervognen 
sikrer endvidere en optimal fordeling af liftens vægt på kun 6900 kg. Det muliggør arbejde på skrøbelige 
underlag, så som fortove, græsplæner, marmorgulve eller lignende. Generelt i forbindelse med arbejds-   
opgaver hvor høj og stor rækkevidde er påkrævet og lav vægt er nødvendig.

• Opstillingsevnen på op til 27 % giver mulighed for arbejde på skråninger, hvor selvkørende bomlifte ikke 
kan operere pga. stigningen, eller i de tilfælde hvor selvkørende bomlifte på 20 ton bare er for store eller 
tunge at bruge i de omgivelser.

• Kompakte dimensioner tillader adgang til snævre områder. Højden er 1.99 m. Længden er kun 8.93 m 
og den aftagelige kurv gør at længden kan reduceres yderligere til kun 8.30 m. Bredden på 1.75 m kan         
reduceres hydraulisk til kun 1.35 m.      
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