
KLOUBOVÁ PLOŠINA
A14JE

LGMG MOBILNÍ ZVEDACÍ PRACOVNÍ PLOŠINY

Kloubová plošina A14JE s elektrickým 
pohonem nabízí ekologický provoz 
s nulovými emisemi pro použití venku 
i uvnitř. Výška podlahy koše 13,8 m (se 
standardním výložníkem 1,5 m) poskytuje 
A14JE schopnost překonávat překážky 
i na místech s nedostatkem prostoru.

Nulový přesah nástavby a kompaktní rozměry, 
dostane se téměř všude.

Proporcionální ovládání, hladký pojezd, 
přesné polohování a pohodlná obsluha.

Akumulátory napájený střídavý motor pojezdu, 
tichý provoz a vyšší výdrž akumulátorů.

Samovyrovnávací plošina spolu s natáčením 
pracovního koše, vynikající efektivita práce.

Inteligentní autodiagnostický systém, rychlé 
řešení problémů. 

HLAVNÍ VÝHODY



Elektrická kloubová plošina LGMG
PARAMETRY

Stroje vyhovují požadavkům normy EN280 / ANSI 92.20.
Parametry se mohou změnit bez předchozího upozornění. Fotografie a ilustrace slouží pouze k propagačním účelům.

Výhradní zastoupení pro ČR a SR:

Čechy:
Písková Lhota 211
290 01 Poděbrady
tel.: 325 615 901
e-mail: info@norwit.cz

Morava:
Pustiměř 265
683 21 Pustiměř
tel.: 542 425 911
e-mail: pustimer@norwit.cz

A14JETYP

VÝKONY

HYDRAULICKÝ SYSTÉM

HMOTNOST

POHON

15,8 m

13,8 m

7,81 m

7,26 m

6,66 m

1,8 m

1,98 m

1,83 m

0,76 m

230 kg

2,03 m

0,24 m

4,8 km/h

1 km/h

1,83 m

4,1 m

719×246 mm

30 l

7500 kg

Max. osob v koši (uvnitř/venku)

Rychlost pojezdu - spuštěná

Rychlost pojezdu - vysunutá  

Stoupavost (spuštěná) 

Otáčení koše

Otáčení nástavby

Zadní přesah při otáčení nástavby

Poloměr zatáčení - vnitřní   

Poloměr zatáčení - vnější   

Druh pneumatik

Rozměry pneumatik    

Druh pohonu

Objem palivové nádrže  

Objem hydraulického oleje

Hmotnost stroje (CE/ANSI) 

2/2

30 %

160°

355°

0

Pěnou plněné neznačkující

Pracovní výška, max.   

Výška plošiny 

Horizontální dosah 

Přemostění    

A  Spuštěná délka   

B  Spuštěná šířka   

C  Spuštěná výška   

D  Délka plošiny   

E  Šířka plošiny 

Nosnost plošiny   

Rozvor

Světlá výška

48 V  ss.  390 Ah

\

Pracovní rozsahy

STANDARDNÍ VÝBAVA

VOLITELNÁ VÝBAVA

Proporcionální ovládání

Výstraha při náklonu + stop zvedání

Systém ochrany před přetížením

Výstraha při spouštění s majáčkem

Automatické vyrovnání plošiny

Nouzové vypínací tlačítko

Inteligentní diagnostický systém

Pohon a brzdy na zadní nápravě

Ochrana proti převrácení

Ochrana proti rozdrcení

Houkačka/počítadlo MTH

Pojezd i při plném zdvihu

Elektrická zásuvka v pracovním koši

Plné neznačkující pneumatiky

Schránka na nářadí na plošině


