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BEZPIECZEŃSTWO CERTYFIKOWANE CERTIFIED SAFETY

Stawanie na wysokości twoich oczekiwań od zawsze jest naszą misją,
dlatego też Faraone® przedstawia nowe Drabiny Elektryczne Elevah®
w całości wykonane z aluminium, które są dzięki temu lżejsze, a jednocześnie solidne.
To drabiny, które cię unoszą, w każdym tego słowa znaczeniu.
Being up to your expectations has always been our mission,
that’s why Faraone® presents the new Electrical Ladders Elevah®,
built entirely of aluminium to be more lightweight, yet strong.
The ladders that raises you, in all senses.

Unoszą cię z dala od odpowiedzialności
They raise you from responsibility

którą mogłaby ponieść twoja firma w przypadku
nieprzyjemnych wypadków przy pracy,
dzięki aktywnemu bezpieczeństwu.
which your company could face in case of unpleasant
incidents at work, thanks to active safety.

Unoszą cię z dala
od problemów transportowych

They raise you from all problems
of transportation

Kompaktowe wymiary i aluminiowa konstrukcja
sprawiają, że są lekkie, solidne i łatwe do przemieszczania nawet dla jednej osoby.
Thanks to their compactness and thealuminium
which make them light and strong, easy to handle
even by one person.

Unoszą cię z dala
od niepotrzebnego wysiłku

They raise you from unnecessary efforts
Wygodne i lekkie przemieszczają się bezpiecznie po każdego
rodzaju podłożu. Dzięki koszowi, posiadającemu system
otwierania typu “skrzydła mewy”, ułatwiają operatorowi
wchodzenie i schodzenie, gwarantując bezpieczeństwo
podczas użytkowania.
Comfortable and light, easily movable on any type of ground.
Thanks to the ergonomic designed basket, the entry and the exit
of the operator are very easy, but safe.

3

drabina, która Cię unosi
the ladder that lifts you

Powtarzamy to od lat: dzięki nowym drabinom
elektrycznym Elevah czas pracy staje się krótszy, wypadki
i urazy zmniejszone o połowę, a koszty spadają o 50%.
Szeroka, kompletna i aktualizowana gama produktów
gwarantuje nieprzerwane bezpieczeństwo i zaspokaja
każde wymagania.
We have been repeating this for years, with the new Elevah®
Electrical Ladders work times are reduced, fatigue
and accident are halved, and labour costs are reduced by
50%. A wide, complete, and updated range of products
guarantees constant safety and meets every requirement.

Oszczedzaj czas, wysiłek i pieniadze.
SAMOJEZDNOŚĆ NA WYSOKOŚCI

SAVE TIME, EFFORT AND MONEY IN MAXIMUM SAFETY.

SELF-PROPELLED AT THE HEIGHT

Oszczędność czasu. Save time.
Drabiny elektryczne Elevah pozwalają
Ci oszczędzać czas ponieważ nie
potrzebujesz wciąż wchodzić i schodzić
z drabiny chcąc zmienić miejsce pracy.
Ponadto, dzięki rozwiązaniu Picking,
towary i narzędzia są zawsze pod ręką.
Elevah® Electrical Ladders allow you to
save time as you do not need to step up
and down continuously from the ladder
every time you have to move position.
Moreover, thanks to the Picking solution,
the goods or work equipment are always
at hand and safe.

Oszczedzaj połowe
czasu dzieki Elevah

halve the work time with elevah
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SAMOJEZDNOŚĆ NA WYSOKOŚCI SELF-PROPELLED AT THE HEIGHT
BEZPIECZEŃSTWO CERTYFIKOWANE CERTiFIED SAFETY

BEZPIECZEŃSTWO CERTYFIKOWANE CERTIFIED SAFETY

Oszczędność wysiłku. Save effort.
Przeciążenia, upadki, nieobecności
w pracy w związku z wypadkami etc.
Z drabinami elektrycznymi Elevah wiele
z tych problemów jest nieaktualnych.
Jest to miejsce pracy, które nie wymaga
ciągłego wchodzenia i schodzenia,
a dodatkowo jest bezpieczne i wygodne.
Fatigue, falls, distortions, absences from
work due to injuries, etc.With Elevah®
Electric Ladders many of these problems
are solved.A work station where you do
not have to step up and down continuously, but everything occurs safely and
comfortably.

Why having two operators when the
same operation can be performed
by one single person 50% saving
immediately, the best way to reduce
costs and boost your morale and your
business. Easy to displaceand handle,
thanks to its compact dimensions.
This reduces work times and risk
of accidents.

Całkowite wymiary
sa zredukowane o 70%
dzieki Elevah

www.faraone.pl | www.elevah.com

SAMOJEZDNOŚĆ NA WYSOKOŚCI

Po co dwóch operatorów, skoro to
samo zadanie może być wykonane
przez pojedynczego pracownika?
Natychmiastowa 50% oszczędność,
najlepsze wyjście dla redukcji kosztów
i podniesienia morale oraz całego
biznesu.
Łatwe do przemieszczania i prowadzenia dzięki swoim kompaktowym
wymiarom. Redukcja czasu pracy
i ryzyka wypadku.

OVERALL DIMENSIONS ARE
REDUCED BY 70% WITH ELEVAH

SELF-PROPELLED AT THE HEIGHT

Oszczędność pieniędzy. Save money.
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picking

EN 1726

Elevah 80 Move® to elektryczna drabina nowej generacji,
która umożliwia prowadzenie prac konserwacyjnych
na wysokości do 7,5 m

SELF-PROPELLED AT THE HEIGHT

SAMOJEZDNOŚĆ NA WYSOKOŚCI

ELEVAH 80 MOVE picking

Elevah 80 Move® is the electrical ladder of new generation
that allows the maintenance up to 7,5 m.
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SAMOJEZDNOŚĆ NA WYSOKOŚCI SELF-PROPELLED AT THE HEIGHT
BEZPIECZEŃSTWO CERTYFIKOWANE CERTiFIED SAFETY

BEZPIECZEŃSTWO CERTYFIKOWANE CERTIFIED SAFETY

NIEWIELKA
I WSZECHSTRONNA

Praktyczny podwójny podest
ładunkowy PICKING

Practical double PICKING surface
Dwa szerokie podesty PICKING,
jeden stały i drugi regulowany elektrycznie.
Two wide Picking surfaces, one fixed
and the other can be adjusted in height
with the electric command.

www.faraone.pl | www.elevah.com

SAMOJEZDNOŚĆ NA WYSOKOŚCI

Operator może wejść w prosty sposób
dzięki łatwemu otwieraniu kosza.
The operator can step up easily thanks
to the comfortable opening of the cage.

SELF-PROPELLED AT THE HEIGHT

Niezwykle mała i wszechstronna.
Waga: tylko 670 kg, małe wymiary całkowite.
System przeciw-przechyłowy uruchamia się
automatycznie po osiągnięciu maksymalnej
wysokości.
Extremely compact and versatile, it only weighs
670 Kg, with minimum overall dimensions.
The anti-tilting device activates automatically
when the maximum inclination allowed is
reached.

ELEVAH 80 MOVE picking

COMPACT and VERSATILE
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picking

EN 1726

Elevah 65 Move® to elektryczna drabina nowej generacji, która umożliwia
prowadzenie prac konserwacyjnych
na wysokości do 6,5 m. Niewielkich
rozmiarów, wszechstronna i praktyczna.
Elevah 65 Move® Picking is the automatic
ladder for working at height up to 6.5 m.
Compact, versatile and practical.

ELEVAH 65 MOVE picking

Bezpieczeństwo zostało
połączone z praktycznością,
zapewniając dużą
wydajność i korzyści.
Security is combined with
practicality, ensuring high
performance
and excellent benefits.
Łatwy do manewrowania
i bezpieczny dzięki małemu
promieniowi skrętu.
Obraca się w miejscu.

SELF-PROPELLED AT THE HEIGHT

SAMOJEZDNOŚĆ NA WYSOKOŚCI

Easy to maneuvre
and safe, with high
turning radius:
It turns on itself.

8

SAMOJEZDNOŚĆ NA WYSOKOŚCI SELF-PROPELLED AT THE HEIGHT
BEZPIECZEŃSTWO CERTYFIKOWANE CERTiFIED SAFETY

BEZPIECZEŃSTWO CERTYFIKOWANE CERTIFIED SAFETY

NIEWIELKA
I WSZECHSTRONNA

Jednozadaniowy
joystick
dla wygodnego
i łatwego
poruszania się
na wysokości.
Joystick single
command
for comfortable and
easy self-propelled
movement.

Praktyczny podwójny podest
ładunkowy PICKING

Practical double PICKING surface
Dwa szerokie podesty PICKING,
jeden stały i drugi regulowany elektrycznie.
Regulacja o 660 mm.
Two wide Picking surfaces, one fixed and the
other can be adjusted in height with the electric
command. Travel is of 660 mm.

www.faraone.pl | www.elevah.com

SAMOJEZDNOŚĆ NA WYSOKOŚCI

Operator może wejść
w prosty sposób
dzięki łatwemu otwieraniu kosza.
The operator can step up easily thanks to
the comfortable opening of the cage.

SELF-PROPELLED AT THE HEIGHT

Niezwykle mała i wszechstronna.
Waga: tylko 620 kg, małe wymiary całkowite.
System przeciw-przechyłowy uruchamia się
automatycznie po osiągnięciu maksymalnej
wysokości.
Extremely compact and versatile, it only weighs
620 Kg, with minimum overall dimensions.
The anti-tilting device activates automatically
when the maximum inclination allowed is
reached.

ELEVAH 65 MOVE picking

COMPACT and VERSATILE
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picking

EN 1726

Elevah 51 Move® to jedyna samojezdna drabina automatyczna
wykonana w całości z aluminium,
o niedużej wadze 335kg i udźwigu 200kg.

Elevah 51 Move® is the only self-propelled automatic ladder made entirely
of aluminum, by restrained weight, 335 kg, and with a payload of 200 kg.

ELEVAH 51 MOVE picking

Bardzo łatwa w obsłudze,
osiąga wysokość roboczą 5,10 m
i gwarantuje szybką
i bezpieczną pracę.
Przemieszczanie
z prędkością do 7 km/h.
Extremely easy to handle,
it reaches 5-10 m of height
and guarantees quick
and safe operations,
quick self-propelled
movements: 7 m/h
of maximum speed.
Mały promień skrętu obraca się w miejscu.
Easy to manoeuvre and safe,
with high turning radius:
It turns on itself.

SELF-PROPELLED AT THE HEIGHT

SAMOJEZDNOŚĆ NA WYSOKOŚCI

Może być obsługiwana
z uprawnieniami na wózek widłowy.
Can be supported
privileges for forklift.
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WSZYSTKO ZAWSZE
POD KONTROLĄ

EVERYTHING ALWAYS
UNDER CONTROL

Pojedynczy joystick dla wygody
i łatwego operowania.
Single lever joystick for a comfortably
and easily movement.
SAMOJEZDNOŚĆ NA WYSOKOŚCI SELF-PROPELLED AT THE HEIGHT
BEZPIECZEŃSTWO CERTYFIKOWANE CERTiFIED SAFETY

BEZPIECZEŃSTWO CERTYFIKOWANE CERTIFIED SAFETY

WSZYSTKO,
CZEGO POTRZEBUJESZ
W MAŁYCH ROZMIARACH

Szeroki podest ładunkowy
o automatycznie regulowanej wysokości.
Large automatically height-adjustable
storage compartment.
System przeciw-przechyłowy uruchamia się
automatycznie po osiągnięciu maksymalnej
wysokości.
The anti-tilting device activates automatically
when the maximum inclination is reached.

WYSOKOŚĆ OD ZIEMI 10 cm >
HEIGHT FROM
THE GROUND . 10 cm >

SAMOJEZDNOŚĆ NA WYSOKOŚCI

Szeroki podest dla operatora,
umieszczony zaledwie 30cm nad ziemią,
zapewnia dogodny dostęp.
Large work surface for the operator.
Height of only 30 cm for easy access.

SELF-PROPELLED AT THE HEIGHT

Szeroki i wszechstronny podest ładunkowy,
wygodna podstawa oraz przestrzeń dla operatora,
a to wszystko na powierzchni 77 x 141 cm.
Wide and versatile worktop, confortable support stand
and space for the operator, all this in just 77 x 141 cm.

ELEVAH 51 MOVE picking

IN LITTLE EVERYTHING YOU NEED.

Odległość między obudową a ziemią to aż 10 cm co umożliwia
swobodne pokonywanie wszystkich przeszkód.
The 10 cm underbody height allows you to overcome any rough edges.
www.faraone.pl | www.elevah.com
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40

picking

EN 1726

Elevah 40 Picking
Prawdziwa ewolucja w dziedzinie drabin.
Podwaja Twoją wydajność przy zachowaniu
maksymalnego bezpieczeństwa.

ELEVAH 40 MOVE picking

Elevah 40 move picking is
the real evolution in the field of ladders.
Doubles your productivity while maintaining maximum safety
Nowy samojezdny wózek aluminiowy
do prac na wysokości do 4 m. Kompaktowy,
lekki, łatwy w użyciu, prosty w obsłudze
z minimalnym promieniem skrętu, zakręca w miejscu.
New mobile trolley aluminum to work at a height of 4 m.
Compact, lightweight, easy to use, easy to use with minimal
turning circle and turns in place.

ZWYCZAJNIE
PRAKTYCZNA

SIMPLY PRACTICAL

Podest PICKING
regulowany na wysokości
dla maksymalnej wygody
i zwiększenia powierzchni
ładunkowej.
Picking platform, which
can be adjustable in height
for maximum comfort.

SELF-PROPELLED

SAMOJEZDNOŚĆ

Dzięki systemowi otwierania
typu „skrzydła mewy”
operator może wygodnie
wejść do kosza i pracować
całkowicie bezpiecznie.
Thanks to the opening a “gull wing”
the operator can comfortably
go to the basket and work
completely safe.
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Podnoszenie
i opuszczanie
jest maksymalnie proste
i bezpieczne.
Lifting and lowering
is extremely simple
and safe.

PRZEMIESZCZANIE MANUALNE MANUAL TRASLATION
BEZPIECZEŃSTWO CERTYFIKOWANE CERTiFIED SAFETY

BEZPIECZEŃSTWO CERTYFIKOWANE CERTIFIED SAFETY

ZDUMIEWAJĄCE
AMAZING

OSZCZĘDZAJ CZAS, WYSYŁEK
ORAZ PIENIĄDZE
PRZY MAKSYMALNYM BEZPIECZEŃSTWIE
SAVE TIME AND MONEY
WITH MAXIMUM SAFETY

IDEALNA
DLA MAŁYCH PRZESTRZENI

ELEVAH 40 MOVE picking

Regulowany podest PICKING
dla zwiększenia
powierzchni ładunkowej.
PICKING adjustable
platform to increase
the cargo area.

IDEAL FOR SMALL SPACES

Z ELEVAH WYMIARY
REDUKUJA SIE O 70%.

HALVE WORKING TIME!

Załadunek ELEVAH 40 PICKING
na samochód dostawczy
lub ciężarowy?
PROSTE I PRAKTYCZNE.
Loading ELEVAH 40 PICKING
on the van or truck?
SIMPLE AND PRACTICAL

www.faraone.pl | www.elevah.com

SELF-PROPELLED

SKRÓC´ O POŁOWE CZAS PRACY!

SAMOJEZDNOŚĆ

With ELEVAH REDUCE THE SIZE ABOUT 70%.
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47 picking

EN 1726

Elevah 47 to automatyczna drabina do pracy na wysokości do 4,60 m.
Niewielka, praktyczna i poręczna.

Elevah 47 is the automatic ladder for working at height up to 4.60 m. Compact, versatile and practical.

ELEVAH 47 picking

Z wagą 260 kg i ładunkiem 200 kg
połączono bezpieczeństwo
oraz praktyczność,
zapewniając dużą wydajność
oraz wysokie korzyści.
Może być obsługiwana
z uprawnieniami
na wózek widłowy.
Can be supported
privileges for forklift.

SELF-PROMANUAL TRASLATION

PRZEMIESZCZANIE MANUALNE

With 260 kg weight and payload
of 200 kg, the security is combined
with practicality. ensuring high
performance and excellent benefits.
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PRZEMIESZCZANIE MANUALNE MANUAL TRASLATION
BEZPIECZEŃSTWO CERTYFIKOWANE CERTiFIED SAFETY

BEZPIECZEŃSTWO CERTYFIKOWANE CERTIFIED SAFETY

PRAKTYCZNA i PORĘCZNA
PRACTICAL AND HANDY

Unosi się i opuszcza
z maksymalną łatwością
i bezpieczeństwem.
Automatyczna blokada kół
podczas podnoszenia.
Ascent and descent
with maximum simplicity
and safety. Automatic lock
of the wheel durin lifting.

ELEVAH 47 picking

Dzięki swojej zredukowanej wadze Elevah 47
przesuwa się za popchnięciem maksimum 8 kg.
Thanks to its reduced weight Elevah 47 moves
easily with a push of max 8 kg.

MAKSYMALNA ŁATWOŚĆ

PRZEMIESZCZANIE MANUALNE

MAXIMUM EASINESS

Praktyczny PODEST PODNOSZĄCY
Practical PICKING platform

Podest ładunku jest napędzany elektrycznie i może być
podniesiony do wymaganej wysokości za pomocą jednego
przycisku.
The load floor is electrically driven and it can be brought to
the desired height with a simple button.
www.faraone.pl | www.elevah.com

MANUAL TRASLATION

Operator może się łatwo wspiąć
dzięki wygodnemu otwarciu kosza.
The operator can climb easily
thanks to the easy opening of the basket.
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picking
Dane techniczne Technical data sheet
Udźwig

Max capacity

Operatorzy

Number of persons

1

Wykorzystanie

wewnętrzne

Use

100 kg

Udźwig

20 kg

Waga maszyny

670 kg

Źródło zasilania

24V

ELEVAH 80 MOVE picking

Tray capacity
Machine weight
Power supply

Baterie 2 x 12 V-95 A

Batteries 2 x 12 V – 95 A

Ładowarka

Battery charger

225x60

Wymiary kół obrotowych

200x45

Promień skrętu
Turning radius

1095

Max. prędkość podnoszenia

0,20 m/s

Max. prędkość opuszczania

0,15 m/s

Max. prędkość przesuwu

0,8 m/s

Max. prędkość przesuwu na wysokości

0,2 m/s

Maximum rising speed

Maximum descending speed
Maximum shifting speed

Maximum shifting speed at height

A

Wysokość złożonej maszyny

1990 mm

B

Min. odległość kosza od podłoża

600 mm

C

Max odległość kosza od podłoża

5760 mm

Closed machine height

Min. height from the ground to the platform level
Max height from the ground to the platform level

D
E

1280 mm
Wymiary podstawy
Base overall dimensions

F
G
H
I
J

TECHNICAL DATA

acid

Wymiary kół pędnych
Swivel wheels dimensions

K
L
M
N

kg.

100

110V-220V
2,50%

Drive wheels dimension

+

kwasowe

Nachylenie pokonywane na wysokości

Climbing ability at height

100

internal

Udźwig podestu ładunkowego
Picking plate capacity

DANE TECHNICZNE

kg.

200 kg

1720 mm
780 mm

Wewnętrzne wymiary kosza
Cage inner dimensions

Wymiary podestu ładunkowego
Picking plate dimensions

Wymiary zasobnika na przedmioty
Cage inner dimensions

550 mm
700 mm
510 mm
720 mm
420 mm
720 mm

Max. stopień nachylenia
Max climbing ability

15%

Max. nacisk na koło przy pełnym
obciążeniu*

3kN

Max pressure for wheelat full load*

nacisk przy uwzględnieniu, że ciężar platformy plus maksymalne
* Maksymalny
obciążenie kosza są rozłożone całkowicie po jednej stronie platformy

(obciążenie całkowicie asymetryczne).
Maximum pressure whereas the weight of the platform plus the maximum load
on the basket are completely distributed on one side of the platform (totally asymmetric load).
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Certyfikacja wydana przez TÜV. Produkt zgodny z europejskimi normami
EN 1726-1 / UNI EN 1726-2 dla wózków widłowych z człowiekiem na wysokości.
Certification issued by TÜV. In accordance with European standards on forklift
with man on height. EN 1726-1 / UNI EN 1726-2.

BEZPIECZEŃSTWO CERTYFIKOWANE CERTiFIED SAFETY

picking
Dane techniczne Technical data sheet
200 kg
1

Wykorzystanie

wewnętrzne
internal

Udźwig

20 kg

Udźwig podestu ładunkowego

100 kg

Waga maszyny

620 kg

Żródło zasilania

24V

Tray capacity
Picking plate capacity
Machine weight
Power supply

Baterie 2 x 12V - 95 A

Batteries 2 x 12 V – 95 A

Ładowarka

Battery charger

Nachylenie pokonywane na wysokości

Climbing ability at height

2,5%

Wymiary kół obrotowych

Ø200 x 45

Promień skrętu

1095 mm

Max. prędkość podnoszenia

0,20 m/s

Max. prędkość opuszczania

0,15 m/s

Max. prędkość przesuwu

0,80 m/s

Max. prędkość przesuwu na wysokości

0,22 m/s

Turning radius

Maximum rising speed

Maximum descending speed
Maximum shifting speed

Maximum shifting speed at height

A

Wysokość złożonej maszyny

690 mm

B

Min. odległość kosza od podłoża

400 mm

C

Max odległość kosza od podłoża

4600 mm

D
E
F
G
H
I
J
K

Closed machine height

Min. height from the ground to the platform level
Max height from the ground to the platform level

Wymiary podstawy
Base overall dimensions

Wewnętrzne wymiary kosza
Cage inner dimensions

Wymiary zasobnika na przedmioty
Cage inner dimensions

Max. stopień nachylenia
Max climbing ability

Max. nacisk na koło przy pełnym
obciążeniu*
Max pressure for wheelat full load*

kg.

100

acid

110V-220V

Ø220 x 60

Swivel wheels dimensions

+

kwasowe

Wymiary kół pędnych
Drive wheels dimension

kg.

100

A
B

P
N

N
E

7 Mt

D

E
J

I

G

6 Mt

L F

H

K
5 Mt

1280 mm
780 mm

4 Mt

760 mm
667 mm
755 mm
450 mm

3 Mt

5720

DANE TECHNICZNE

Use

ELEVAH 65 MOVE picking

Number of persons

15 %

C

2,6 kN.

2 Mt

nacisk przy uwzględnieniu,
* Maksymalny
że ciężar platformy plus maksymalne obciążenie

kosza są rozłożone całkowicie po jednej stronie
platformy (obciążenie całkowicie asymetryczne).
Maximum pressure whereas the weight of the
platform plus the maximum load on the basket
are completely distributed on one side of the
platform (totally asymmetric load).
Certyfikacja wydana przez TÜV. Produkt zgodny z europejskimi normami
EN 1726-1 / UNI EN 1726-2 dla wózków widłowych z człowiekiem na wysokości.
Certification issued by TÜV. In accordance with European standards on forklift
with man on height. EN 1726-1 / UNI EN 1726-2.

1 Mt

TECHNICAL DATA

Operatorzy

660
corsa

Max capacity

840

Udźwig

0 Mt
2 Mt

1 Mt

0 Mt

www.faraone.pl | www.elevah.com

17

picking
Dane techniczne Technical data sheet

Udźwig

Max capacity

Operatorzy

Number of persons

1

Wykorzystanie

wewnętrzne

ELEVAH 51 MOVE picking

Use

100 kg

Waga maszyny

330 kg

Żródło zasilania

24V

Picking plate capacity
Machine weight
Power supply

Baterie 2 x 12V - 95 A

Batteries 2 x 12 V – 95 A

Ładowarka

Battery charger

Nachylenie pokonywane na wysokości

Climbing ability at height

Turning radius

1380

Max. prędkość podnoszenia

0,20 m/s

Max. prędkość opuszczania

0,20 m/s

Maximum rising speed

Maximum descending speed

Max. prędkość przesuwu
Max. drive speed stowed

Max. prędkość przesuwu na wysokości

Maximum shifting speed at height

1430 mm

B

Min. odległość kosza od podłoża

325 mm**

C

Min. odległość półki od podłoża

690 mm

D

Dł. przesuwu półki regulowanej

640 mm

E

Max odległość kosza od podłoża

3000 mm

F

Max odl. półki reg. od podłoża

4010 mm

J
K
L

Min. platform heightfrom the ground
Min. picking heigh from the ground
Picking plate stroke

Max. platform height from the ground
Max. picking from the ground

Wymiary podstawy
Footprint

Wewnętrzne wymiary kosza
Internal basket dimensions

Wymiary półki regulowanej
Picking plate dimensions

A
C
B

2,5 km/h

Wys. złożonej maszyny
Stowed height

D

7 km/h

A

I

TECHNICAL DATA

4%

Ø150x40

Promień skrętu

kg.

100

acid

Wymiary kół obrotowych
Swivel wheels dimensions

+

110V-220V

Ø300 x 76

Driving wheels dimension

kg.

100

kwasowe

Wymiary kół pędnych

H

DANE TECHNICZNE

internal

Udźwig podestu ładunkowego

G
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200 kg

K
G

H

J

L
I

770 mm
1410 mm
570 mm
690 mm
780 mm
760 mm

F

Certyfikacja wydana przez TÜV. Produkt zgodny z europejskimi normami
EN 1726-1 / UNI EN 1726-2 dla wózków widłowych z człowiekiem na wysokości.
Certification issued by TÜV. In accordance with European standards on forklift
with man on height. EN 1726-1 / UNI EN 1726-2.

E

BEZPIECZEŃSTWO CERTYFIKOWANE CERTiFIED SAFETY

picking

40

Dane techniczne Technical data sheet

Udźwig

150 kg

Operatorzy

Number of persons

1

Wykorzystanie

wewnętrzne

Waga maszyny

172/180 kg

Żródło zasilania

24V

Use

internal

Machine weight
Power supply

2 baterie AGM 12V
Ładowarka

110V-220V

Battery charger

Wymiary kół pędnych skrętnych

Ø190x60

Wymiary kół stałych

Ø150x45

Promień skrętu

800 mm

Max. prędkość podnoszenia

0,08 m/s

Max. prędkość opuszczania

0,1 m/s

Max. prędkość przesuwu

0,8 m/s

Driving wheels dimension

Fixed idle wheel dimensions
Turning radius

Maximum rising speed

Maximum descending speed
Maximum shifting speed

A

Wys. złożonej maszyny

1630 mm

B

Min. odległość kosza od podłoża

310 mm

C

Max odległość kosza od podłoża

1960 mm

Stowed height

Min. platform heightfrom the ground

Max. platform height from the ground

D

995 mm
Footprint

740 mm

Max. stopień nachylenia
Max climbing ability

B

Internal basket dimensions

I

650 mm

700

Wewnętrzne wymiary kosza

680 mm

D
E

15%
max

max

MAX
150KGKg

MAX
150KGKg

40

4 mt

**

600

Standardowo / opcjonalnie - 40BGM

H

F

650

660

*

110

600

3 mt

600

450
650

2 mt

G
E

600
1 mt

C

DANE TECHNICZNE

I

1640 mm

TECHNICAL DATA

H

650
A
520

Wymiary podstawy

F
G

kg.

110

33Ah*/45Ah**

Batteries 2 x AGM 12V

E

+

kg.

40

ELEVAH 40 MOVE picking

Max capacity

0 mt
0 mt

EN 1726

Certyfikacja wydana przez TÜV. Produkt zgodny z europejskimi normami
EN 1726-1 / UNI EN 1726-2 dla wózków widłowych z człowiekiem na wysokości.
Certification issued by TÜV. In accordance with European standards on forklift
with man on height. EN 1726-1 / UNI EN 1726-2.

1 mt

2 mt

www.faraone.pl | www.elevah.com
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C

47 picking
N

B
N

Dane techniczne Technical data sheet
Udźwig

Max capacity

Operatorzy

Number of persons

1

Wykorzystanie

wewnętrzne

ELEVAH 47 picking

Use

80 kg

Waga maszyny

260 kg

Tray capacity

Machine weight

Żródło zasilania

24V

Baterie 2 x 12V

żelowe

Power supply

Batteries 2 x 12 V

gel

Ładowarka

110V-220V

Wymiary kół obrotowych

Ø150 x 45

Wymiary kół stałych

Ø200 x 50

Battery charger
Swivel wheels dimensions
Fixed wheels dimensions

Max. prędkość podnoszenia

0,20 m/s

Max. prędkość opuszczania

0,15 m/s

Maximum rising speed

Maximum descending speed

Siła konieczna do wprawienia w ruch

8 kg

Siła konieczna do kontynuowania ruchu

5 kg

Manual force to move it

Manual force once in motion

A

Wysokość złożonej maszyny

1620 mm

B

Min. odległość kosza od podłoża

395 mm

C

Min. odl. półki reg. od podłoża

830 mm

D

Dł. przesuwu półki regulowanej

760 mm

E

Max odległość kosza od podłoża

2700 mm

F

Max odl. półki reg. od podłoża

3880 mm

H
I
K
L

TECHNICAL DATA

internal

Pojemność zasobnika

G

DANE TECHNICZNE

200 kg

M
N

Closed machine height

Min. height from the ground to the platform level
Min. picking heightfrom the ground
Picking plate stroke

Max. platform height from the ground
Max. picking from the ground

Wewnętrzne wymiary kosza
Cage inner dimensions

Wymiary półki regulowanej
Picking plate dimensions

Wymiary podstawy
Footprint

Max. nacisk na koło przy pełnym
obciążeniu*
Max pressure for wheelat full load*

kg.

100

+

kg.

100

F
E

D

A
C
B
N

I

N

M

G

K

L

H

620 mm
560 mm
470 mm
770 mm

F

780 mm

E

1373 mm
2,6 kN.

nacisk przy uwzględnieniu, że ciężar
* Maksymalny
platformy plus maksymalne obciążenie kosza są

rozłożone całkowicie po jednej stronie platformy
(obciążenie całkowicie asymetryczne).
Maximum pressure whereas the weight of the
platform plus the maximum load on the basket are
completely distributed on one side of the platform
(totally asymmetric load).

I

M

G

K

L

H
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Certyfikacja wydana przez TÜV. Produkt zgodny z europejskimi normami
EN 1726-1 / UNI EN 1726-2dla wózków widłowych z człowiekiem na wysokości.
Certification issued by TÜV. In accordance with European standards on forklift
with man on height. EN 1726-1 / UNI EN 1726-2.

BEZPIECZEŃSTWO CERTYFIKOWANE CERTiFIED SAFETY

BEZPIECZEŃSTWO WARTOŚĆ NA WYMIAR
SAFETY A CUSTOMISED VALUE
MODEL
PICK PICK MODEL
Drabina magazynowa z elektrycznie podnoszoną półką
GRADO DI
SICUREZZA
DEGREE OF
SAFETY

i systemem SICUR-STOP.

B

H. MAX
LAVORO
WORKING
HEIGHT

4,2 MT
Wszystko by zagwarantować 100% bezpieczeństwo.
Picking ladder with electric liftingplatform and SICUR STOP system:
all included to guarantee 100% safety.

Duża półka towarowa
o wymiarach 50x40 cm
i ładowności 100 kg.
Inne wymiary
na życzenie.

50x40 cm

Large loading
platform 50x40. cm
and capacity 100 Kg,
other measures upon request.

Możliwość dodatDostępna
kowej bocznej
również
półka
półki ze Scala
boczna
System
przy
rozwiązaniu
Available
with side
Scala
System.
platform with
Scala System.

info@faraone.pl
www.faraone.pl

max

MAX
150KGKg

120

EN 131-7

EN 280

Elevah 80E Move® to automatyczna drabina
z wysuwanym do 180 cm koszem
dla bezpiecznej i elastycznej pracy.

Przezwyciężanie przeszkód to zadanie tej maszyny,
rób to bezpiecznie i wygodnie.
Wys. pracy 8 metrów. Napędzany silnikiem wysuwany kosz.
Overcoming obstacles is the nature of this machinery,
do it safely and comfortably is a certainty.
H. work 8 mt. Motorized extensible basket.

Wszystko jest pod kontrolą i pod ręką dzięki kompletnemu,
ergonomicznemu i wydajnemu panelowi kontrolnemu.
Everything is under controland at hand thanks to
a complete, ergonomic, and efficient
control panel.

SELF-PROPELLED AT THE HEIGHT

SAMOJEZDNOŚĆ NA WYSOKOŚCI

ELEVAH 80 E MOVE

Elevah 80E Move® is the automatic ladder
with the extensible basket up to 180 cm for a safe flexible work.

22

SAMOJEZDNOŚĆ NA WYSOKOŚCI SELF-PROPELLED AT THE HEIGHT
BEZPIECZEŃSTWO CERTYFIKOWANE CERTiFIED SAFETY

B E Z P I E C Z E Ń S T W O C E R T Y F I K O W A N E C E R T iI F I E D S A F E T Y

180 cm
max
300 cm

Obrotowe koła sterowane i pozwalają urządzeniu
na obrót wokół własnej osi, zapewniając przy tym
stabilność dzięki perfekcyjnemu rozłożeniu ciężaru.
The spinning steering wheel and the double wheels
allow the machine to turn on itself ensuring stability
thanks to the perfect distribution of the loads.
www.faraone.pl | www.elevah.com

SELF-PROPELLED AT THE HEIGHT

Elektrycznie przedłużany kosz.
Długość przedłużenia zmienia się w zależności
od osiągniętej wysokości.
Cage with electric extension. The automatic
extension varies according to the height reached.

SAMOJEZDNOŚĆ NA WYSOKOŚCI

ELEVAH 80 E MOVE

Bezpieczeństwo ma priorytet. Wypadki są unikane dzięki
sensorom, które blokują zamykanie platformy.
Safety has the priority. Crushing is avoided thanks to sensors
that block the closing of the work platform.

23

EN 280

Elevah 65E Move® został dodany do oferty
aby zapewnić większą zdolność przystosowania się
do Twojej pracy dzięki wysuwanemu koszowi.

Wysuwane do 200 cm przedłużenie, aby z łatwością
omijać półki i inne przeszkody do 300 cm wysokości.
Kosz napędzany silnikiem.
200 cm of extension to overcome shelving and other
obstacles up to 300 cm of height.
Motorised extendible cage.
Wszystko pod kontrolą
i pod ręką dzięki ergonomicznemu
i efektywnemu panelowi sterowania.
Everything is under control and at hand
thanks to complete, ergonomic,
and efficient control panel.

SELF-PROPELLED AT THE HEIGHT

SAMOJEZDNOŚĆ NA WYSOKOŚCI

ELEVAH 65E MOVE

Elevah 65E Move® has been added to the range
to provide increased adaptation to your work,
thanks to the extendible cage.

24

Bezpieczeństwo ma priorytet.
Wypadki są unikane dzięki sensorom,
które blokują zamykanie platformy.
Safety has the priority.
Crushing is avoided thanks to sensors
that block theclosing
of the work platform

SAMOJEZDNOŚĆ NA WYSOKOŚCI SELF-PROPELLED AT THE HEIGHT
BEZPIECZEŃSTWO CERTYFIKOWANE CERTiFIED SAFETY

SELF-PROPELLED AT THE HEIGHT

SAMOJEZDNOŚĆ NA WYSOKOŚCI

Elektrycznie przedłużany kosz.
Długość przedłużenia zmienia się
w zależności od osiągniętej wysokości.
The outreach of the cage with electric
extension varies automatically
according to the height.

ELEVAH 65E MOVE

BEZPIECZEŃSTWO CERTYFIKOWANE CERTIFIED SAFETY

180 cm

max
300 cm

www.faraone.pl | www.elevah.com
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Elavah 80 Move to elektryczna drabina nowej generacji,
która umożliwia prowadzenie prac konserwacyjnych
na wysokości do 7,5 m.
Elevah 80 Move is the electrical ladder of new generation
that allows the maintenance up to 7,5 m.

ELEVAH 80 MOVE

Praktyczna i bezpieczna
gwarantuje twojej firmie zysk
w postaci czasu i wydajności.
Practical and safe, grants your
establishment a profit
in saving time with the maximum efficiency.

DOSTĘPNA
i BEZPIECZNA

SELF-PROPELLED AT THE HEIGHT

SAMOJEZDNOŚĆ NA WYSOKOŚCI

ACCESSIBLE
and SAFE

26

Operator może wejść
na nią w wygodny
sposób dzięki
łatwemu otwarciu
kosza i bezpiecznie
pracować.
The operator can
step up easily
thanks to the comfortable
opening of the cage,
which allows him to work
in total safety.

SAMOJEZDNOŚĆ NA WYSOKOŚCI SELF-PROPELLED AT THE HEIGHT
BEZPIECZEŃSTWO CERTYFIKOWANE CERTiFIED SAFETY

BEZPIECZEŃSTWO CERTYFIKOWANE CERTIFIED SAFETY

KOMPAKTOWA i LEKKA
Kompaktowe wymiary i lekkość
sprawiają, że ta samojezdna
drabina, ważąca tylko 640 kg,
jest jedyna w swoim rodzaju.
Compactness and lightweight make
this self-propelled machine,
weighing only kg 640,
unique in its performance.

ŁATWA w UŻYCIU

EASY to USE

Kosz posiada ułatwiony system otwierania typu
„skrzydła mewy” z automatyczną funkcją blokowania
w chwili uruchomienia platformy.
The basket is provided with an easy opening, really
comfortable, with automatic locking function
when the platform comes into operation.

ELEVAH 80 MOVE

COMPACT and PRACTICAL

ŁATWA do ZAŁADUNKU
EASY TO LOAD

SELF-PROPELLED AT THE HEIGHT

SAMOJEZDNOŚĆ NA WYSOKOŚCI

Dzięki ramionom, służącym do ładowania na rampę
(opcjonalnie) i umożliwiającym podnoszenie obu kółek,
Elevah 80 załadowuje się sama,
wykorzystując własny system jezdny.
The ramp load device lifts the machine allowing you
to ascend also in the presence of short ramps.

WSZYSTKO
pod KONTROLĄ

EVERYTHING
is under CONTROL
i na wyciągnięcie ręki,
także kompletna,
ergonomiczna i wydajna
tablica sterowania.
and close at hand
with a complete control panel,
ergonomic and efficient.

www.faraone.pl | www.elevah.com
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Elevah 65 Move® to elektryczna drabina nowej generacji,
która umożliwia prowadzenie prac konserwacyjnych
na wysokości do 6,5 m

SELF-PROPELLED AT THE HEIGHT

SAMOJEZDNOŚĆ NA WYSOKOŚCI

ELEVAH 65 MOVE

Elevah 65 Move® is the electrical ladder of new generation
that allows the maintenance up to 6,5 m.

28

Praktyczna i bezpieczna gwarantująca twojej firmie
zysk w postaci czasu i wydajności.
Practical and safe, grants your establishment a profit
in saving time with the maximum efficiency.

SPRAWNA na KAŻDEJ
NAWIERZCHNI

AGILE on EVERY GROUND
Specjalne antypoślizgowe kółka umożliwiają
pracę na każdego rodzaju podłożu.
Special non-marking wheels allow
you to work on any type of flooring.

W przypadku napotkania na dziurę wysuwane fartuchy
dotkną ziemi i automatycznie zablokują maszynę,
umożliwiając operatorowi bezpieczne wyjście.
In case of holes the retractable skirt
touches the floor, automatically
stopping the machine, allowing a
safe descent.

SAMOJEZDNOŚĆ NA WYSOKOŚCI SELF-PROPELLED AT THE HEIGHT
BEZPIECZEŃSTWO CERTYFIKOWANE CERTiFIED SAFETY

BEZPIECZEŃSTWO CERTYFIKOWANE CERTIFIED SAFETY

SAMOJEZDNOŚĆ na WYSOKOŚCI

KOMPAKTOWA i LEKKA
COMPACT and PRACTICAL

Kompaktowe wymiary i lekkość
sprawiają, że ta samojezdna
drabina, ważąca tylko 593 kg,
jest jedyna w swoim rodzaju.
Compactness and lightweight make
this self-propelled machine,
weighing only kg 593,
unique in its performance.

ELEVAH 65 MOVE

SELF-PROPELLED AT THE HEIGHT

EASY to USE

Kosz posiada ułatwiony system otwierania typu
„skrzydła mewy” z automatyczną funkcją blokowania
w chwili uruchomienia platformy.
The basket is provided with an easy opening, really
comfortable, with automatic locking function
when the platform comes into operation.

ŁATWA do ZAŁADUNKU
EASY TO LOAD

SELF-PROPELLED AT THE HEIGHT

ŁATWA w UŻYCIU

Wszystko pod kontrolą i na wyciągnięcie ręki,
także kompletna, ergonomiczna i wydajna tablica sterowania.
Everything is under control and close at hand with a complete
control panel, ergonomic and efficient.

SAMOJEZDNOŚĆ NA WYSOKOŚCI

Duży pojemnik z półką ułatwia
zbieranie przedmiotów.
A large storage compartment with
shelf, facilitates the picking.

Dzięki ramionom, służącym do ładowania na rampę (opcjonalnie) i umożliwiającym podnoszenie obu kółek,
Elevah 65 załadowuje się sama, wykorzystując własny system jezdny.
The ramp load device lifts the machine allowing you to ascend also in the presence of short ramps.
www.faraone.pl | www.elevah.com
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Elevah 50 Move® to jedyna w pełni automatyczna
drabina samojezdna, wykonana całkowicie z aluminium, przeznaczona
do prac na wysokości do 5 m przy maksymalnym bezpieczeństwie.

SELF-PROPELLED AT THE HEIGHT

SAMOJEZDNOŚĆ NA WYSOKOŚCI

ELEVAH 50 MOVE

Elevah 50 Move® is the only full automatic ladder, self-propelled, completely
made of aluminium, suitable for safe working up to 5 m in height.

30

Wszystkie cechy wielkiej maszyny znajdziecie
w tym super kompaktowym modelu.
Everything that has a big machine can be found
in this super compact.
Specjalna technologia zastosowana
w maszynie steruje wszystkimi funkcjami
i optymalizuje zużycie energii, umożliwiając
zasilanie całej maszyny za pomocą
tylko dwóch akumulatorów o mocy 95 A i 12 V.
A special technology handles all functions of
the machine and optimizes power consumption,
allowing to control the all machine using only 2
batteries by 12V and 95 A.

NAJMNIEJSZA i NAJLŻEJSZA

The SMALLEST and LIGHTEST

Całkowicie wykonana z aluminium jest
najmniejszą i najlżejszą drabiną
dostępną na rynku, wyposażoną
we wszystko co może być potrzebne,
włącznie ze sterowaniem koszem
z ziemi oraz awaryjnym opuszczaniem.
Made entirely of aluminium, this platform
is the smallest and lightest on the market,
offerring everything the basked control from
the base and emergency descent.
SAMOJEZDNOŚĆ NA WYSOKOŚCI SELF-PROPELLED AT THE HEIGHT
BEZPIECZEŃSTWO CERTYFIKOWANE CERTiFIED SAFETY

BEZPIECZEŃSTWO CERTYFIKOWANE CERTIFIED SAFETY

WSZYSTKO zawsze POD KONTROLĄ

Wszystko pozostaje pod kontrolą dzięki wielokierunkowemu joystickowi
z proporcjonalną kontrolą przełożenia, w celu uniknięcia nagłych ruchów,
ze wskaźnikiem stanu akumulatora oraz z licznikiem czasu pracy.
Ponadto, przy użyciu przełącznika możliwe jest pełne sterowanie koszem z ziemi.
Everything is under control thanks to an omni-directional joystick with proportional control of the translation, to avoid sudden movements, the battery chargelevel display and the hour meter. Furthermore, using the switch it will be possible
to invert the commands of the basket with those on the base,
in order to control the basket from below, without any operator on board.

ELEVAH 50 MOVE

EVERYTHING IS ALWAYS UNDER CONTROL

WYGODNA
i PRAKTYCZNA
COMFORTABLE
and PRACTICAL

EASY to LOAD

Dzięki 2 m rampom (opcjonalnie) platforma może być
załadowana bardzo łatwo.
Thanks to the 2 m ramp.(optional) the platform can be loaded
very easily.

MAKSYMALNA
DOSTĘPNOŚĆ

HIGHEST ACCESSIBILITY
Kosz, ustawiony kilka cm nad ziemią,
posiada wygodne wejście z systemem
otwierania typu „skrzydła mewy”.
The basket placed a few cm from the
ground has a very easy access.

KOMPAKTOWA
i LEKKA

COMPACT and LIGHT
Ekstremalnie kompaktowa i lekka
waży jedynie 285 kg i ma wymiary
tylko 78x 105 x h 168 cm.
Extremely compact and
lightweight, weighing only 285 kg,
with overall dimensions of just
78 x 105 x h 168 cm.
www.faraone.pl | www.elevah.com

SELF-PROPELLED AT THE HEIGHT

ŁATWA w użyciu

SAMOJEZDNOŚĆ NA WYSOKOŚCI

Wygodne pojemniki i praktyczna
platforma ułatwiają zbieranie
i przewożenie przedmiotów.
Convenient storage compartments
and a handy shelf facilitate the picking.
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40

EN 280

Elevah 40 Move - prawdziwa ewolucja drabin. Podwaja Twoją
produktywność przy maksymalnym bezpieczeństwie.

Nowa samojezdna drabina aluminiowa o wysokości roboczej
do 4 m. Kompaktowa, lekka, łatwa w obsłudze i manewrowaniu
dzięki minimalnemu promieniowi skrętu - obraca się w miejscu.
New self-propelled forklift truck made of aluminium with
4 metre working height. Compact, light, easy to use and simple
to manoeuvre thanks to its minimum turning radius:
It turns on itself.

Podnoszenie i opuszczanie
z największą łatwością i maksymalnym
bezpieczeństwem.
Ascend and descend with the utmost
ease and safety.

SELF-PROPELLED

SAMOJEZDNOŚĆ

ELEVAH 40 MOVE

Elevah 40 Move the real evolution of the ladder.
Double your productivity in maximum safety.
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Wygodny dostęp.
Comfortable access.

SAMOJEZDNOŚĆ NA WYSOKOŚCI SELF-PROPELLED AT THE HEIGHT
BEZPIECZEŃSTWO CERTYFIKOWANE CERTiFIED SAFETY

BEZPIECZEŃSTWO CERTYFIKOWANE CERTIFIED SAFETY

IDEALNA
DO MAŁYCH PRZESTRZENI
IDEAL FOR SMALL SPACES

ELEVAH 40 MOVE

Łatwe, bezpieczne i szybkie przemieszczanie
z obniżonym koszem.
A simple, safe and fast self-propelled movement
with lowered cage.

DOSTĘPNA
i BEZPIECZNA

ACCESSIBLE AND SAFE

KOMFORTOWA
i PRAKTYCZNA

Operator może wejść na platformę w łatwy
sposób dzięki komfortowemu otwieraniu kosza,
które pozwala mu pracować w pełnym bezpieczeństwie.
The operator can step up easily thanks
to the comfortable opening of the cage,
which allows him to work in total safety.

COMFORTABLE and PRACTICAL

SELF-PROPELLED

SAMOJEZDNOŚĆ

Wygodne pojemniki na przedmioty wspomagają
zadania związane z podnoszeniem (40 kg ładowności).
Comfortable storage and support compartments
facilitate picking activities (40 Kg capacity).

www.faraone.pl | www.elevah.com
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40
ŁADOWANIE
ELEVAH 40 MOVE
W 3 PROSTYCH KROKACH

Maszt drabiny jest teleskopowy, więc
jej wysokość może być regulowana w
zależności od wysokości na jaką ma być
załadowana.
The upright of the forklift is telescopic so
that its heights can be adjusted according
to the level at which the machine is to
be loaded.

ELEVAH 40 MOVE

LOADING
ELEVAH 40 MOVE
IN 3 SIMPLE STEPS

KROK
PHASE

01

Po podniesieniu kosza z ziemi, zostaje
on przymocowany do wózka.
After lifting the cage from the ground,
the forklfterift is fitted to the cage.

KROK
PHASE

02

Poprzez wciśnięcie przycisku
wznoszenia na panelu sterowania
podstawa podnosi się, utrzymując
drabinę zawieszoną na wózku.
By pressing the ascent button on the
console, the base retracts keeping the
machine suspended over the forklift.

SELF-PROPELLED

SAMOJEZDNOŚĆ

Oszczędzaj czas. Save time.

KROK
PHASE

03

Wózek zostaje wepchnięty nad
platformę transportową i, poprzez
wciśnięcie przycisku opuszczania na
panelu sterowania, drabina zostaje
zwolniona z wózka.
Push the forklift onto the loading
platform and, by pressing the descent
button on the console, the machine
will rest releasing the forklift.

Drabiny Elektryczne Elevah pozwalają Ci
oszczędzać czas dzięki unikaniu ciągłego
wchodzenia i schodzenia za każdym razem
gdy zmieniasz miejsce pracy. Ponadto, dzięki
rozwiązaniu Picking, towary lub narzędzia pracy
są zawsze bezpieczne pod ręką.
Elevah® Electric Ladders allow you to save
time by avoiding stepping up and down
continuously from the ladders every time
you have to move position.Moreover, thanks
to the Pick-ing solution, the goods or work
equipment are always at hand and safe.

OSZCZeDZAJ PRACe
O POŁOwe Z DRABINAMI
ELEVAH
halve the work time with elevah
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SAMOJEZDNOŚĆ NA WYSOKOŚCI SELF-PROPELLED AT THE HEIGHT
BEZPIECZEŃSTWO CERTYFIKOWANE CERTiFIED SAFETY

ŁADOWANIE
ELEVAH 40 NA VANA?
PROSTE I PRAKTYCZNE.

pchnij
wózek
nad vana
push the
forklift
towards
the van.

ZROBIONE!
DONE!

JEŚLI MASZ MAŁEGO
VANA, ZWIĘKSZ
WYSOKOŚĆ MASZTU.

gdy kosz
jest
podniesiony,
podczep
go do wózka
once the
upper
part of the
machine is
lifted,
connect
it to the
forklift

IF YOU HAVE A SMALL VAN,
ADJUST THE HEIGHT
OF THE UPRIGHT.
przysuń
wózek
bliżej
move
the forklift
closer

podnieś
podstawę
drabiny
Lift the
base of the
machine.

pchnij
wózek
nad vana
push the
forklift
towards
the van.

SAMOJEZDNOŚĆ

podnieś
podstawę
drabiny
Lift the
base of the
machine.

przysuń
wózek
bliżej
move
the forklift
closer

SELF-PROPELLED

LOADING
THE ELEVAH 40
ONTO A VAN?
EASY AND PRACTICAL.

gdy kosz
jest
podniesiony,
podczep
go do wózka
once the
upper part of
the machine
is lifted,
connect it
to the
forklift

ELEVAH 40 MOVE

BEZPIECZEŃSTWO CERTYFIKOWANE CERTIFIED SAFETY

ZROBIONE!
DONE!

www.faraone.pl | www.elevah.com
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400 XL

EN 280

Całkowicie wykonana z aluminium by zagwarantować
łatwość obsługi i wytrzymałość. 84x180 cm obszaru pracy.

Entirely made of aluminium to guarantee ease of handling
and sturdiness. 84x180 cm work area.

ELEVAH 400XL

Nowa platforma dla 2 osób z zasilaniem 220 V
i wysokością roboczą do 4 m.
New platform for 2 operators with 220 V power
supply and 4 metres work height.

SELF-PROMANUAL TRASLATION

PRZEMIESZCZANIE MANUALNE

System zapobiegania
zgnieceniom.
Anti-crushing protection system.

36

Wszystko pod kontrolą dzięki
kompletnej i łatwej
w użyciu konsoli.
All is under control
with the complete
and easy-to-use console.

PRZEMIESZCZANIE MANUALNE MANUAL TRASLATION
BEZPIECZEŃSTWO CERTYFIKOWANE CERTiFIED SAFETY

BEZPIECZEŃSTWO CERTYFIKOWANE CERTIFIED SAFETY

ELEVAH 400XL

Otwarta podstawa redukuje
minimalną wysokość od podłoża
i ułatwia omijanie przeszkód
napotkanych na ziemi.
The open base reduces the height
from the ground
and facilitates overcoming obstacles
found on the ground.

PONADTO
MOREOVER

Podwójne drzwi wejściowe, gniazdko
220 V w koszu, wygodne złącze
sprężonego powietrza i reflektor
z regulowanym ramieniem dostępne
są na życzenie.
The double access gate, the 220 volt
socket on the cage,
the comfortable compressed air vent,
and the headlight
with adjustable arm are available
upon request.

MAKSYMALNY DOSTĘP
MAXIMUM ACCESSIBILITY

MANUAL TRASLATION

PRZEMIESZCZANIE MANUALNE

Kosz z otwieraniem skrzydłowym,
umieszczony kilka centymetrów
nad ziemią zapewnia łatwy dostęp.
Podwójne drzwi dostępne są
na życzenie.
The cage,placed
at a few cm from
the ground, has an easy
access with wing opening.
Double access is available
upon request.

DUŻA PRZESTRZEŃ
WIDE SPACE
Praca w bezpiecznych i komfortowych
warunkach dzięki dużej platformie
roboczej: 84x180 cm.
Work is safe and comfortable thanks
to the large work platform: 84x180 cm.
www.faraone.pl | www.elevah.com
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EN 280

Elevah 50F® to automatyczna drabina z dużym koszem o udźwigu
200 kg, umożliwiająca pracę na wysokości 5 m.
Elevah 50F® is the automatic ladder with a very large basket,
carrying 200 kg, having a working height of 5 meters

ELEVAH 50F

Jej niewielka waga ułatwia
przemieszczanie manualne,
wystarczy bowiem 5 kg siły
do wprawienia jej w ruch,
a 3 kg, kiedy jest już w ruchu.
Very lightweight it is very easy to move it;
in fact it only takes 5 kg force to move it,
3 kg once in motion.

CAŁKOWICIE
ALUMINIOWA

FULLY ALUMINUM

MANUAL TRASLATION

PRZEMIESZCZANIE MANUALNE

Wykonana całkowicie z aluminium
posiada kosz o tych samych wymiarach co podstawa
i jest zasilana akumulatorami o mocy 24 V
Built entirely of aluminium, and with the basket of the
same size of the base, it is powered by 24V batteries.

38

Maszyna bez stabilizatorów może w pełni
automatycznie osiągać maksymalną wysokość
roboczą 3,8 m, dzięki czujnikom wskazującym
wysokość kosza.
Without outriggers reaches the machine
a working height of up to 3.8 m.
This is automatically controlled, using
sensors that detect the height of the basket.
PRZEMIESZCZANIE MANUALNE MANUAL TRASLATION
BEZPIECZEŃSTWO CERTYFIKOWANE CERTiFIED SAFETY

BEZPIECZEŃSTWO CERTYFIKOWANE CERTIFIED SAFETY

ZDEJMOWANY PANEL
STEROWANIA
REMOVABLE CONTROL

ELEVAH 50F

Zdejmowany panel sterowania
pozwala uruchomić maszynę
także z ziemi.
The removable control allows
operating the basket from
the ground.

WYGODNY
DOSTĘP

EASILY ACCESSIBLE
Operator może wygodnie wejść
do maszyny dzięki łatwemu
otwieraniu kosza.
The operator can climb in very
comfortably thanks to the easy
opening of the basket.

WYSOKIE
PODNOSZENIE

PRZEMIESZCZANIE MANUALNE

GREAT ELEVATION

JEDNOLITY
i NIEROZDZIELNY KSZTAŁT
Its UNIQUE SHAPE makes it
UNMISTAKABLE

Kosz, o wymiarach 77 x 100 cm i kształcie takim
samym jak maszyna, czyni z Elevah50F ® drabinę
jedyną w swoim rodzaju..
The basket 77 x 100 cm, in shape with the machine,
makes the Elevah50F® unique.

www.faraone.pl | www.elevah.com

MANUAL TRASLATION

Maszynę można użytkować z poziomowanymi
stabilizatorami, osiągając maksymalną wysokość roboczą 5 m.
The machine can be used with leveling outriggers and can safely
reach the maximum height of 5 m.
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Elevah 61 to automatyczna drabina o wszechstronnym zastosowaniu,
charakteryzująca się manualnym przemieszczaniem.
Osiąga wysokość roboczą 6 m przy udźwigu 200 kg.
Elevah 61 is an automatic ladder, extremely versatile, with manual translation,
reaching a working height of 6 m, carrying kg 200.

ELEVAH 61

Łatwa w obsłudze, szybka i ekonomiczna maszyna,
podnosząca na wysokość aż 6 m.
To jedyna bezpieczna alternatywa dla tradycyjnych,
lecz niebezpiecznych drabin i rusztowań.
6 m height for a very handy, fast and economical machine.
The only safe alternative to ladders
and scaffoldings,
traditional but very dangerous.

POZIOMOWANIE
w KAŻDEJ SYTUACJI

LEVELING for each SITUATION

SELF-PROMANUAL TRASLATION

PRZEMIESZCZANIE MANUALNE

Podstawę maszyny można
poziomować manualnie,
co pozwala na jej dostosowanie
do każdej sytuacji roboczej.
The base of the machine is manually leveling,
easily adaptable to any working situation.
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PRZEMIESZCZANIE MANUALNE MANUAL TRASLATION
BEZPIECZEŃSTWO CERTYFIKOWANE CERTiFIED SAFETY

BEZPIECZEŃSTWO CERTYFIKOWANE CERTIFIED SAFETY

PRAKTYCZNA
i LEKKA

CONVENIENT and LIGHT

ELEVAH 61

Dzięki ograniczonej wadze ta automatyczna drabina
jest łatwa do przemieszczania.
Wprawienie jej w ruch wymaga maksymalnie 5 kg siły.
This automatic ladder with manual translation
is very easy to move, thanks to his low weight,
with a push of 5 kg it starts moving.

KOMPAKTOWA
i WSZECHSTRONNA

COMPACT and VERSATILE
Ekstremalnie kompaktowa maszyna
wyposażona jest także w pojemnik
na przedmioty, wykonany z odpornego
na uderzenia plastiku.
Extremely compact, it also has
a handy storage compartment made
of shockproof plastic.

MANUAL TRASLATION

PRZEMIESZCZANIE MANUALNE

Może być użytkowana także
bez stabilizatorów, co ogranicza wymiary
jej podstawy, do maksymalnej wysokości
roboczej 3,9 m.
It can be used without stabilizers, reducing the footprint, reaching a working
height of 3,9 m.

www.faraone.pl | www.elevah.com
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ELEVAH 70
to automatyczna drabina
z przestronnym koszem
o udźwigu 200 kg,
która umożliwia pracę na wysokości 7 m.

ELEVAH 70

ELEVAH 70
is the automatic ladder with a large basket,
carrying kg 200, having a working
height of 7 m.

SOLIDNA i NIEZAWODNA
FIRM and RELIABLE

MANUAL TRASLATION

PRZEMIESZCZANIE MANUALNE

Maszynę można użytkować z poziomowanymi
stabilizatorami. Maksymalna wysokość robocza
wynosi wówczas 7 m.
The machine can be used with leveling stabilizers
and can safely reach a maximum working height
of 7 meters.
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PRZEMIESZCZANIE MANUALNE MANUAL TRASLATION
BEZPIECZEŃSTWO CERTYFIKOWANE CERTiFIED SAFETY

BEZPIECZEŃSTWO CERTYFIKOWANE CERTIFIED SAFETY

STEROWANIE z ZIEMI
CONTROLS
at the GROUND

ELEVAH 70

Zdejmowany panel sterowania
pozwala na uruchomienie kosza
także z ziemi.
The removable control allows
moving the basket from the ground.

MAKSYMALNIE
WYGODNA

MAXIMUM EASE

PRZEMIESZCZANIE MANUALNE

Operator może łatwo wejść
do kosza dzięki wygodnemu
systemowi otwierania.
The operator can comfortably
climb in, thanks to the easy
opening of the basket.

MANUAL TRASLATION

Podnośnik może być używany nawet bez
stabilizatorów na maksymalnej wysokości
6 m, co jest bardzo przydatne w małych
przestrzeniach. Aby osiągnąć wysokość
7 m, kosz musi być ustawiony 70 cm
nad ziemią.
The machine can be used even without
outriggers, at a maximum height of 6 m,
very helpful in working in tight spaces.To
reach 7meters working height, the basket is
placed at 70 cm from the ground.

www.faraone.pl | www.elevah.com
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Dane techniczne platformy Technical data sheet
Udźwig

200 kg

Max capacity

Operatorzy

Number of persons

1

Wykorzystanie

wewnętrzne

Use

ELEVAH 80E MOVE

Samojezdność na wysokości
Self propelled up to

20 kg

Waga maszyny

900 kg

Źródło zasilania

24V

Baterie 2 x 12 V

kwasowe

Tray capacity

Machine weight
Power supply

Batteries 2 x 12 V

Ładowarka

Nachylenie pokonywane na wysokości

Climbing ability at height

Ø220 x 60

Wymiary kół obrotowych

Ø200 x 45

Promień skrętu

1095 mm

Max. prędkość podnoszenia

0,20 m/s

Swivel wheels dimensions
Turning radius

Maximum rising speed

Max. prędkość opuszczania

0,15 m/s

Max. prędkość przesuwu

0,80 m/s

Maximum shifting speed

Max. prędkość przesuwu na wysokości
Maximum shifting speed at height

Wysokość złożonej maszyny

1980 mm

B

Min. odległość kosza od podłoża

450 mm

C

Max odległość kosza od podłoża

5850 mm

Min. height from the ground to the platform level
Max height from the ground to the platform level

D

TECHNICAL DATA

DANE TECHNICZNE

0,22 m/s

A

Closed machine height

1345 mm
Wymiary podstawy
Base overall dimensions

780 mm

G

680 mm

I

Cage inner dimensions

J

E

D

1500 mm

Zasobnik na przedmioty

450 mm

L

Max. stopień nachylenia

15 %

Max climbing ability

Max. nacisk na koło przy pełnym
obciążeniu*
Max pressure for wheelat full load*

2,6 kN.

nacisk przy uwzględnieniu, że ciężar plat* Maksymalny
formy plus maksymalne obciążenie kosza są rozłożone
całkowicie po jednej stronie platformy (obciążenie
całkowicie asymetryczne).

H

7 Mt
F

G
K

6 Mt

600
H

5 Mt
600
I

4 Mt

3 Mt

J

C

640
1160

2 Mt

4000
3000

2020 mm
Tool tray

J

G

F

8 Mt

860 mm

K

M

M

2505 mm

F

Wewnętrzne wymiary kosza

M

2,5%

Wymiary kół pędnych
Drive wheels dimension

B

L

110V-220V

Battery charger

H

A

acid

Maximum descending speed

44

4500 mm

Pojemność zasobnika

E

kg.

200

internal

1 Mt

1760

0 Mt
0 Mt

1 Mt

2 Mt

3 Mt

pressure whereas the weight of the platform
* Maximum
plus the maximum load on the basket are completely
distributed on one side of the platform (totally asymmetric
load).

Produkt zgodny z normą EN280 certyfikacji CE wydanej przez TÜV
przetestowany i zatwierdzony do użytku w pomieszczeniach
w warunkach bezwietrznych.
Compliant with standard EN280 with CE certification released by TÜV
and approval for indoor use with no wind.

BEZPIECZEŃSTWO CERTYFIKOWANE CERTiFIED SAFETY

Dane techniczne Technical data sheet
Udźwig

200 kg

Number of persons

1

Wykorzystanie

wewnętrzne

Samojezdność na wysokości
Self propelled up to

4800 mm

Pojemność zasobnika

20 kg

Waga maszyny

920 kg

Źródło zasilania

24V

Baterie 2 x 12 V

kwasowe

Tray capacity

Machine weight
Power supply

Batteries 2 x 12 V

Ładowarka

Nachylenie pokonywane na wysokości

Climbing ability at height

2,5%
Ø220 x 60

Wymiary kół obrotowych

Ø200 x 45

Promień skrętu

1095 mm

Drive wheels dimension

Swivel wheels dimensions
Turning radius

Max. prędkość podnoszenia
Max. lifting speed

L

B

M

0,15 m/s

Max. prędkość przesuwu

0,80 m/s

Max. prędkość przesuwu na wysokości

0,22 m/s

Max. lowering speed

Max. drive speed stowed
Max. drive speed raised

A

Wysokość złożonej maszyny

B

Min. odległość kosza od podłoża

600 mm

C

Max odległość kosza od podłoża

4800 mm

Stowed height

Min. platform height from the ground

Max. platform height from the ground

D

M
D
M

MAX KG

200

D

200

D
H

MAX KG

150

K
K

G
H

L
M

MAX KG

0,20 m/s

Max. prędkość opuszczania

G

150

F

Wymiary podstawy
Footprint

F

G J

G

680 mm

H

860 mm

Internal dimensions of the basket

Zasobnik na przedmioty

450 mm

L

Max. stopień nachylenia

15 %

Max. nacisk na koło przy pełnym
obciążeniu*

Max. load on the ground/wheel, at full load (*)

7 Mt

6 Mt

600

6 Mt

600
600
600

I

5 Mt

H

4 Mt

I

600

4 Mt

6800
600

3 Mt

J

6800

J

3 Mt

C

4000

2 Mt

C

2 Mt

4000

3000

1 Mt

3000
1030
1630

2,6 kN.

3 Mt

nacisk przy uwzględnieniu, że ciężar platformy
* Maksymalny
plus maksymalne obciążenie kosza są rozłożone całkowicie

5 Mt

H

1500 mm

K

Max. gradient

E

7 Mt

2020 mm
Tool tray

F

E
J

D

2450 mm
780 mm

Wewnętrzne wymiary kosza

F500

G

1510 mm

J

*

500

MAX KG

1720 mm

F

M

A

B *

acid

Wymiary kół pędnych

I

A

*

110V-220V

Battery charger

E

kg.

200

internal

ELEVAH 65E MOVE

Use

3 Mt

1630

1 Mt

1030

2 Mt
2 Mt

0 Mt
1 Mt
1 Mt

DANE TECHNICZNE

Operatorzy

0 Mt

0 Mt

0 Mt

TECHNICAL DATA

Max capacity

po jednej stronie platformy (obciążenie całkowicie asymetryczne).
Maximum pressure whereas the weight of the platform plus
the maximum load on the basket are completely distributed
on one side of the platform (totally asymmetric load).

Produkt zgodny z normą EN280 certyfikacji CE wydanej przez TÜV przetestowany
i zatwierdzony do użytku w pomieszczeniachw warunkach bezwietrznych.
Compliant with standard EN280 with CE certification released by TÜV
and approval for indoor use with no wind.

www.faraone.pl | www.elevah.com

45

Dane techniczne Technical data sheet
Udźwig

200 kg

Max capacity

Operatorzy

Number of persons

1

Wykorzystanie

wewnętrzne

Use

internal

Pojemność zasobnika

20 kg

Waga maszyny

640 kg

ELEVAH 80 MOVE

Tray capacity

Machine weight

Źródło zasilania

Power supply

Baterie 2 x 12 V-95 A

Batteries 2 x 12 V -95 A

Ładowarka

2,50%

Wymiary kół pędnych

225x60

Wymiary kół obrotowych

200x45

Drive wheels dimension

Swivel wheels dimensions

Promień skrętu

1095

Turning radius

Max. prędkość podnoszenia

0,20 m/s

Max. prędkość opuszczania

0,15 m/s

Max. prędkość przesuwu

0,8 m/s

Max. lifting speed

Max. lowering speed

Max. prędkość przesuwu na wysokości
Max. drive speed raised

A

1990 mm

B

Min. odległość kosza od podłoża

600 mm

C

Max odległość kosza od podłoża

5760 mm

F
G
H
I

TECHNICAL DATA

J
K

Stowed height

Min. platform height from the ground

Max. platform height from the ground

Wymiary podstawy
Footprint

A
B

J
K

K
D

G

8 Mt

H E

F

0,2 m/s

Wysokość złożonej maszyny

E

DANE TECHNICZNE

acid

Nachylenie pokonywane na wysokości

Climbing ability at height

Max. drive speed stowed

*

24V
kwasowe
110V-220V

Battery charger

D

kg.

200

I

7 Mt

6 Mt

1280 mm
780 mm

Wewnętrzne wymiary kosza
Internal dimensions of the basket

Wymiary podestu ładunkowego
Internal dimensions of the basket

Max. stopień nachylenia
Max. gradient

Max. nacisk na koło przy pełnym
obciążeniu*

Max. load on the ground/wheel, at full load (*)

760 mm

5 Mt

667 mm
755 mm

4 Mt

450 mm
15%
2,6 kN

3 Mt

C

2 Mt
nacisk przy uwzględnieniu, że ciężar
* Maksymalny
platformy plus maksymalne obciążenie kosza są
rozłożone całkowicie po jednej stronie platformy

(obciążenie całkowicie asymetryczne).
Maximum pressure whereas the weight of the platform
plus the maximum load on the basket are completely
distributed on one side of the platform (totally
asymmetric load).

1 Mt

0 Mt
2 Mt
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Produkt zgodny z normą EN280 certyfikacji CE wydanej przez TÜV, przetestowany
i zatwierdzony do użytku w pomieszczeniach w warunkach bezwietrznych.
Compliant with standard EN280 with CE certification released by TÜV
and approval for indoor use with no wind.

1 Mt

0 Mt

BEZPIECZEŃSTWO CERTYFIKOWANE CERTiFIED SAFETY

Dane techniczne Technical data sheet
Udźwig

200 kg

Operatorzy

Number of persons

1

Wykorzystanie

wewnętrzne

Use

internal

Pojemność zasobnika

20 kg

Waga maszyny

580 kg

Tray capacity

Machine weight

Źródło zasilania

Power supply

Baterie 2 x 12 V-95 A

Batteries 2 x 12 V -95 A

Ładowarka

24V
kwasowe
acid

110V-220V

Battery charger

Nachylenie pokonywane na wysokości

Climbing ability at height

2,5%

Wymiary kół pędnych

Ø220 x 60

Wymiary kół obrotowych

Ø200 x 45

Promień skrętu

1095 mm

Max. prędkość podnoszenia

0,20 m/s

Max. prędkość opuszczania

0,15 m/s

Max. prędkość przesuwu

0,80 m/s

Max. prędkość przesuwu na wysokości

0,22 m/s

Drive wheels dimension

Swivel wheels dimensions
Turning radius

Max. lifting speed

Max. lowering speed

Max. drive speed stowed
Max. drive speed raised

A

Wysokość złożonej maszyny

1690 mm

B

Min. odległość kosza od podłoża

400 mm

C

Max odległość kosza od podłoża

4600 mm

F
G
H
I
J
K

Min. platform height from the ground

Max. platform height from the ground

Wymiary podstawy
Footprint

1280 mm
780 mm

Wewnętrzne wymiary kosza
Internal dimensions of the basket

Wymiary zasobnika na przedmioty
Cage inner dimensions

Max. stopień nachylenia
Max. gradient

Max. nacisk na koło przy pełnym
obciążeniu*

Max. load on the ground/wheel, at full load (*)

760 mm
667 mm
755 mm
450 mm
15 %

DANE TECHNICZNE

E

Stowed height

2,6 kN.

TECHNICAL DATA

D

kg.

200

ELEVAH 65 MOVE

Max capacity

nacisk przy uwzględnieniu, że ciężar plat* Maksymalny
formy plus maksymalne obciążenie kosza są rozłożone
całkowicie po jednej stronie platformy (obciążenie

*

całkowicie asymetryczne).
Maximum pressure whereas the weight of the platform
plus the maximum load on the basket are completely
distributed on one side of the platform (totally
asymmetric load).

Produkt zgodny z normą EN280 certyfikacji CE wydanej przez TÜV przetestowany
i zatwierdzony do użytku w pomieszczeniach w warunkach bezwietrznych.
Compliant with standard EN280 with CE certification released by TÜV
and approval for indoor use with no wind.
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Dane techniczne Technical data sheet
Udźwig

200 kg

Max capacity

Operatorzy

Number of persons

1

Wykorzystanie

wewnętrzne

Use

Pojemność zasobnika

1800 mm

Pojemność zasobnika

20 kg

Waga maszyny

285 kg

ELEVAH 50 MOVE

Tray capacity
Tray capacity

Machine weight

Zasilanie

Baterie 2 x 12 V-95 A

Batteries 2 x 12 V -95 A

Ładowarka

Nachylenie pokonywane na wysokości

Climbing ability at height

2,5%
Ø220 x 60

Wymiary kół obrotowych

Ø200 x 45

Drive wheels dimension

Swivel wheels dimensions

Promień skrętu

816 mm

Max. prędkość podnoszenia

0,20 m/s

Max. prędkość opuszczania

0,15 m/s

Max. prędkość przesuwu

0,8 m/s

Max. prędkość przesuwu na wysokości

0,2 m/s

Turning radius

Max. drive speed stowed
Max. drive speed raised

A

Wysokość złożonej maszyny

1690 mm

B

Min. odległość kosza od podłoża

430 mm

C

Max odległość kosza od podłoża

3100 mm

E
F
G
H
I
J

TECHNICAL DATA

acid

Wymiary kół pędnych

Max. lowering speed

DANE TECHNICZNE

kwasowe
110V-220V

Battery charger

D

K

kg.

200

24V

Power source

Max. lifting speed

48

internal

Stowed height

Min. platform height from the ground

Max. platform height from the ground

Wymiary podstawy
Footprint

1020 mm
780 mm

Wewnętrzne wymiary kosza
Internal dimensions of the basket

Wymiary zasobnika na przedmioty
Cage inner dimensions

Max. stopień nachylenia
Max. gradient

Max. nacisk na koło przy pełnym
obciążeniu*

Max. load on the ground/wheel, at full load (*)

620 mm
638 mm
230 mm
620 mm
13%
2,4 kN

nacisk przy uwzględnieniu, że ciężar plat* Maksymalny
formy plus maksymalne obciążenie kosza są rozłożone
całkowicie po jednej stronie platformy (obciążenie

*

całkowicie asymetryczne).
Maximum pressure whereas the weight of the platform
plus the maximum load on the basket are completely
distributed on one side of the platform (totally asymmetric load).

Produkt zgodny z normą EN280 certyfikacji CE wydanej przez TÜV, przetestowany
i zatwierdzony do użytku w pomieszczeniach w warunkach bezwietrznych.
Compliant with standard EN280 with CE certification released by TÜV
and approval for indoor use with no wind.

BEZPIECZEŃSTWO CERTYFIKOWANE CERTiFIED SAFETY
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Dane techniczne Technical data sheet
160/170kg

Operatorzy

Number of persons

1

Wykorzystanie

wewnętrzne

Waga maszyny

162/170 kg

Max capacity

Use

Machine weight

Zasilanie

24V

Wymiary kół pędnych

Ø 190 x 60

Wymiary kół obrotowych

Ø 150 x 45

Drive wheels dimension

Swivel wheels dimensions

Promień skrętu

800 mm

Max. prędkość podnoszenia

0,08 m/s

Max. prędkość opuszczania

0,1 m/s

Max. prędkość przesuwu

1,0 m/s

Turning radius

Max. lifting speed

Max. lowering speed

Max. drive speed stowed

A

Wysokość złożonej maszyny

1630 mm

B

Min. odległość kosza od podłoża

310 mm

C

Max odległość kosza od podłoża

1960 mm

Stowed height

Min. platform height from the ground

Max. platform height from the ground

D
Wymiary podstawy
Footprint

740 mm

15%

opcjonalnie
* Standardowo / **

00

3 mt

600

600

G
E

2 mt

600

C

1 mt

0 mt
0 mt

Produkt zgodny z normą EN280 certyfikacji CE wydanej przez TÜV przetestowany
i zatwierdzony do użytku w pomieszczeniach w warunkach bezwietrznych.
Compliant with standard EN280 with CE certification released by TÜV
and approval for indoor use with no wind.

1 mt

www.faraone.pl | www.elevah.com

DANE TECHNICZNE

Max. gradient

680 mm

TECHNICAL DATA

Max. stopień nachylenia

4 mt

650 mm

Ø2

Internal dimensions of the basket

600

Wewnętrzne wymiary kosza

H

I

D

995 mm

F

H

I

995 mm

F
G

A

110V-220V

Battery charger

380

33Ah*/45Ah**

Ładowarka

1060

2 baterie AGM 12V

Batteries 2 x AGM 12V

B

Power supply

E

kg.

150

internal

ELEVAH 40 MOVE

Max udźwig
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400 XL

Dane techniczne Technical data sheet
Max udźwig

200 kg

Operatorzy

Number of persons

2

Wykorzystanie

wewnętrzne

Waga maszyny

450 kg

Max capacity

ELEVAH 400 XL

Use

internal

Machine weight

Zasilanie

220 V 50 Hz

Power supply

A

Wysokość złożonej maszyny

2200 mm

B

Min. odległość kosza od podłoża

370 mm

C

Max odległość kosza od podłoża

2000 mm

D
E
F
G

kg.

200

Stowed height

Min. platform height from the ground

Max. platform height from the ground

Wymiary podstawy
Footprint

2110 mm
1400 mm

Wewnętrzne wymiary kosza
Internal dimensions of the basket

A

720 mm
1750 mm

B

250

1800
450

D

450

E

H
F

600

0 mt

1 mt

2 mt

4 mt

4 mt

TECHNICAL DATA

DANE TECHNICZNE

600

50

4 mt

4 mt

C

4 mt
0 mt

Produkt zgodny z normą EN280 certyfikacji CE wydanej przez TÜV przetestowany
i zatwierdzony do użytku w pomieszczeniach w warunkach bezwietrznych.
Compliant with standard EN280 with CE certification released by TÜV
and approval for indoor use with no wind.

1 mt

2 mt

BEZPIECZEŃSTWO CERTYFIKOWANE CERTiFIED SAFETY

Dane techniczne Technical data sheet
STABILIZATORY
STABILIZERS

BEZ

ZE

WITHOUT

Udźwig

WITH

150 kg

Lift capacity

Operatorzy

Number of persons

1

Wykorzystanie

wewnętrzne

Waga maszyny

168 kg 202 kg

Źródło zasilania

24V

Use

Machine weight
Power supply

Akumulatory 2 x 12 V - 44A

Batteries 2 x 12 V – 44 A

Ładowarka

internal

kwasowe
acid

110V-220V

Battery charger

Wymiary kół stałych

Ø200 x 50 mm

Wymiary kół obrotowych

Ø150 x 45 mm

Fixed wheels dimensions

Swivel wheels dimensions

Max. prędkość podnoszenia

0,15 m/s

Max. prędkość opuszczania

0,15 m/s

Max. lifting speed

Max. lowering speed

Siła konieczna do wprawienia w ruch

7 kg

Siła konieczna do kontynuowania ruchu

3 kg

Manual force to move it

Manual force once in motion

A

Wysokość złożonej maszyny

1690 mm

B

Min. odległość kosza od podłoża

440 mm

C

Max odległość kosza od podłoża

1800 mm 3100 mm

E
F
G
H
I
J

Stowed height

Min. platform height from the ground

Max. platform height from the ground

Wymiary podstawy
Footprint

1000 mm 1100 mm
770 mm 1250 mm

Wewnętrzne wymiary kosza
Internal dimensions of the basket

Max odległość kosza od ściany

940 mm
640 mm
0 mm

275 mm

0 mm

60 mm

1,8 kN

2,0 kN

Max. distance from the wall

Max nacisk na koło przy pełnym
obciążeniu*
Max. distance from the wall

DANE TECHNICZNE

D

kg.

200

ELEVAH 50F

OPIS

TECHNICAL DATA

nacisk przy uwzględnieniu, że ciężar
* Maksymalny
platformy plus maksymalne obciążenie kosza są
rozłożone całkowicie po jednej stronie platformy
(obciążenie całkowicie asymetryczne).

pressure whereas the weight of the platform
* Maximum
plus the maximum load on the basket are completely
distributed on one side of the platform (totally
asymmetric load).

Produkt zgodny z normą EN280 certyfikacji CE wydanej przez TÜV przetestowany
zatwierdzony do użytku w pomieszczeniach w warunkach bezwietrznych.
Compliant with standard EN280 with CE certification released by TÜV
and approval for indoor use with no wind.
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51
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STABILIZATORY
OPIS

STABILIZERS

BEZ

ZE

WITHOUT

Udźwig

200 kg

Lift capacity

ELEVAH 61

Operatorzy

Number of persons

1

Wykorzystanie

wewnętrzne

Use

Tray capacity

Waga maszyny

Machine weight

Źródło zasilania

Power supply

Akumulatory 2 x 12 V - 44A

Batteries 2 x 12 V – 44 A

Ładowarka

24V
kwasowe
acid

Ø200 x 50 mm

Wymiary kół obrotowych

Ø150 x 45 mm

Max. prędkość podnoszenia

0,16 m/s

Max. prędkość opuszczania

0,21 m/s

Max. lifting speed

Max. lowering speed

Siła konieczna do wprawienia w ruch

7 kg

Siła konieczna do kontynuowania ruchu

3 kg

Manual force to move it

Manual force once in motion

A

Wysokość złożonej maszyny

1730 mm

B

Min. odległość kosza od podłoża

400 mm

C

Max odległość kosza od podłoża

1895 mm 4085 mm

E
F
G
H
I

Stowed height

Min. platform height from the ground

Max. platform height from the ground

Wymiary podstawy
Footprint

Wewnętrzne wymiary kosza
Internal dimensions of the basket

Max odległość kosza od ściany

638 mm
620 mm
0 mm

275 mm

0 mm

30 mm

Max. distance from the wall

Tool tray

J

1187 mm 1297mm
770 mm 1252 mm

Wymiary zasobnika na przedmioty

TECHNICAL DATA

219 kg 237 kg

Wymiary kół stałych

Swivel wheels dimensions

DANE TECHNICZNE

20 kg

110V-220V

Fixed wheels dimensions

D

kg.

200

internal

Udźwig zasobnika

Battery charger

52

WITH

620 mm
230 mm

Max nacisk na koło przy pełnym
obciążeniu*
Max. distance from the wall

2,1 kN

2,2 kN

nacisk przy uwzględnieniu, że ciężar
* Maksymalny
platformy plus maksymalne obciążenie kosza są
rozłożone całkowicie po jednej stronie platformy

*

(obciążenie całkowicie asymetryczne).
Maximum pressure whereas the weight of the platform
plus the maximum load on the basket are completely
distributed on one side of the platform (totally
asymmetric load).

Produkt zgodny z normą EN280 certyfikacji CE wydanej przez TÜV przetestowany
i zatwierdzony do użytku w pomieszczeniach w warunkach bezwietrznych.
Compliant with standard EN280 with CE certification released by TÜV
and approval for indoor use with no wind.

BEZPIECZEŃSTWO CERTYFIKOWANE CERTiFIED SAFETY
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STABILIZATORY
STABILIZERS

BEZ

ZE

WITHOUT

WITH

Max udźwig

200 kg

Number of persons

Operatorzy

1

Wykorzystanie

wewnętrzne

Lift capacity

Use

internal

Udźwig zasobnika na przedmioty

20 kg

Waga maszyny

357 kg

Tray capacity

Machine weight

Zasilania

24V

Power source

Akumulatory 2 x 12 V - 95 A

kwasowe

Ładowarka

110V-20V

Batteries 2 x 12 V – 95 A
Battery charger

acid

Wymiary kół stałych

Ø200 x 50 mm

Wymiary kół obrotowych

Ø150 x 45 mm

Fixed wheels dimensions

Swivel wheels dimensions

Max. prędkość podnoszenia

0,2 m/s

Max. prędkość opuszczania

0,15 m/s

Max. lifting speed

Max. lowering speed

A

Wysokość złożonej maszyny

1690 mm

B

Min. odległość kosza od podłoża

380 mm

C

Max odległość kosza od podłoża*

968 mm

D

Max odległość kosza od podłoża

4000 mm 5220 mm

G
H
I
J
K
I
L

Min. platform height from the ground

Max. platform height from the ground*
Max. platform height from the ground

Wymiary podstawy
Footprint

1280 mm 1380 mm
780 mm 1350 mm

Wewnętrzne wymiary kosza
Internal dimensions of the basket

Max odległość kosza od ściany

660 mm
785 mm
0 mm

40 mm

0 mm

285 mm

Max. distance from the wall

Wymiary zasobnika na przedmioty
Tool tray

760 mm
420 mm

Max nacisk na koło przy pełnym
obciążeniu**
Max. distance from the wall**

2,1 kN

DANE TECHNICZNE

F

Stowed height

2,2 kN

TECHNICAL DATA

E

kg.

200

ELEVAH 70

OPIS

wysokość z koszem w pozycji C
* Maks.
Max H. reached with cage at height - C -.
nacisk przy uwzględnieniu, że ciężar platformy plus maksymalne
** Maksymalny
obciążenie kosza są rozłożone całkowicie po jednej stronie platformy
(obciążenie całkowicie asymetryczne).

Maximum pressure whereas the weight of the platform plus the maximum load on the basket are completely distributed on one side of the platform (totally asymmetric load).

Produkt zgodny z normą EN280 certyfikacji CE wydanej przez TÜV przetestowany
i zatwierdzony do użytku w pomieszczeniach w warunkach bezwietrznych.
Compliant with standard EN280 with CE certification released by TÜV
and approval for indoor use with no wind.
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SICUR STOP

SCALA SYSTEM
Bezpieczny kit do podnoszenia/opuszczania drabiny
Safe kit to raise / lower the ladder

RUCH
MOTION

3

1

2

1. Podniesiony stabilizator
Stabilising base lifted
2. Koła osadzone na podłożu
Wheels aderent to the ground
3. Specjalny drążek blokuje wejście
The anti-intrusion bar prevents access

NOWOŚĆ NEW
2015
opatentowany
system

STOP

patent system

1. Stabilizator osadzony na podłożu
Stabilising base on the ground
2. Koła uniesione nad ziemią
Wheels are lifted from the ground
3. Nic nie blokuje wejścia
Nothing to prevents access

Każde rozwiązanie jest zgodne z EN131.7 oraz DL 81: nachylenie w zależności od potrzeby
Every piece of equipment is manufactured in compliance with EN131-7 and DL 81. Depending on the slope requirements.

600
Nachylenie 600, stopień
antypoślizgowy o głębokości
15 cm i szerokości 60 cm.
Rozstaw 241 mm.
Inclination 60°, 15 cm anti-slip rung,
with 60 cm width, 241 mm pitch

500
Nachylenie 500, stopień
antypoślizgowy o głębokości
18 cm i szerokości 60 lub 80 cm.
Rozstaw 220 mm.
Inclination 50°, 18 cm anti-slip rung,
with 60 and 80 cm width, 220 mm pitch.

450
Nachylenie 450, stopień
antypoślizgowy o głębokości
25 cm i szerokości 60, 80 i 100 cm.
Rozstaw 210 mm.
Inclination 45°, 25 cm anti-slip rung,
with 60, 80, 100 cm width, 210 mm pitch

SCALA SYSTEM
System modułowych schodów i pomostów dla przemysłu i magazynów
The modular stairs and platforms for industry and warehouses

Drabina z zamykanym wejściem
bocznym.
Ladder with closable
side access.

Drabina z podestem zamkniętym
z 3 stron, nachylenie 600.
Ladder with deck closed on three
sides, 60° inclination.

Drabina pomostowa SCALA
SYSTEM o nachyleniu 600.
Crossover ladder SCALA-SYSTEM,
60° inclination.

KOD 32.2

KOD SP.60.1

KOD 0SP60.1

Drabina zamknięta z 3 stron,
nachylenie 500,
system SICUR-STOP.
Ladder closed on three sides ,
50° inclination, with SICUR-STOP
system

KOD 33.6

NOWOŚĆ - SCALA SYSTEM

55

SPRAWDŹ NA www.faraone.pl
Sam możesz skonfigurować produkt
z wykorzystaniem dostępnych modułów.
NEW - SCALA SYSTEM
CHECK IN www.faraone.pl
You can configure product using
the available modules.

SCALA SYSTEM
System modułowych schodów
i pomostów dla przemysłu i magazynów
The modular stairs and platforms for industry
and warehouses

Drabina pomostowa Scala System
o nachyleniu 500 i szerokości 60/80 cm
Crossover ladder Scala- System, inclination
50° width 60/80 cm.

KOD SP50.1

Drabina z wysunięciem
i podparciem.
Hanging ladder
with support.

Drabina z wysunięciem
bez podparcia.
Hanging ladder
without support.

KOD 35.12

KOD 35.14

Stacjonarna drabina z podwójnymi
barierkami, nachylenie 60°.
Stationary ladder with double rail,
60° inclination.

Drabina pomostowa
z kołami lub stała.
Crossover ladder with
wheels or without wheels.

KOD SG 60.1

KOD 34.10

PRODUKTY
SPECJALNE

SPECILAL PRODUCTS
Przykłady produktów na wymiar
Examples of products to size

KOD 53

FARAONE odpowiada również na indywidualne
potrzeby Klientów, tworząc produkty
niestandardowe, na wymiar.
FARAONE also responds to the individual
needs of our customers, creating custom products,
to size.
KOD 112

Konstrukcja do załadunku
Loading design

56

PRODUKTY DLA KOLEI
Sprzęt specjalny do konserwacji pociągów.
Special equipments for trains maintenance.

faraone.pl

Wykonanie pod wymiar.
Gwarantowane ponad 30
letnim doświadczeniem.
Customized projects.
Guaranteed by over 30.
Years of experience.

EASILY TRANSPORTABLE AERIAL PLATFORMS

PODNOSNIKI PLATFORMS

PODNOŚNIKI ŁATWE
W TRANSPORTOWANIU

Wszystkie podnośniki
Faraone mają
kompaktowe wymiary.
The Faraone
Aerial Platforms
are all
Super compact.

Ze specjalnym zestawem stabilizatorów
podnośnik jest zawsze gotowy
do holowania przez pojazd.
With the specific stabiliser kit an
Aerial Platform is always ready and towed
by a vehicle.

78 cm

TRANSPORTOWANIE PODNOŚNIKÓW
FARAONE? NIE MA NIC PROSTSZEGO.
TRANSPORTING FARAONE PLATFORMS? NOTHING IS EASIER THAN THAT.

Małym pick-up’em
można przewieźć
podnośnik
o wysokości
roboczej
ponad 14 m.
By a small pick-up
you can move more
than 14 m Aerial
Platforms.

Podnośnik PKS 1000,
o wysokości roboczej 10 metrów,
można przewozić furgonem.
Over 10 metres high andyou
transport it in a normaltruck with
a high roof.

faraone.pl

Podnośnik PKS880,
z 8 m wysokości,
może być
transportowany
niskim vanem.
Aerial Platform
PKS880, over
8 metres high,
is easily
transportable
in a van with a low
roof.

Platforma
o wysokości 10 m
i wymiarach
80x198 cm,
która mieści się
w drzwiach.
An Aerial Platform
that is 10 m high
that passes through
a door with overall
dimensions
of L. 78x H.198.

Za pomocą systemu
załadunku SR
jedna osoba może
umieścić podnośnik
o wysokości roboczej
16 m na furgonie.
With the proper Kit SR
05, one person can
load an Aerial Platform
that is 16 m high onto
a truck.

MOCNY, LEKKI, NOWOCZESNY I BEZPIECZNY:
ALUMINIOWA KOLUMNA DLA MAKSYMALNEJ
WYSOKOŚCI I NISKIEJ WAGI!
ROBUST, LIGHT, REFINED AND SAFE:
AN ALUMINIUM COLUMN FOR MAXIMUM HEIGHT IN LITTLE WEIGHT!
Testy potwierdzają zgodność
z normą EN 280.
Test in accordance
with EN 280 Standards.
Wewnątrz kolumny znajdują się dwa
łańcuchy typu FLEYERA o wysokiej
wytrzymałości. Jeden roboczy, a
drugi awaryjny, o współczynniku
bezpieczeństwa 6. System kontroli CCS
sprawdza wydłużanie każdego łańcucha
i blokuje podnoszenie platformy gdy
jeden z nich wykaże nadmierne zużycie.
Inside the column there are two FLEYER
-type highly resistant chains, one for
loading and the other one for emergency
with safety coefficient equal to 6.For each
chain, the CCS control system measures
its elongation by blocking the Platform
from rising when particular wear is
detected on one of them.

Aluminiowa kolumna stosowana w podnośnikach Faraone wykonana na podstawie własnego projektu we
współpracy z kilkoma włoskimi uniwersytetami jest najlepszym i najbezpieczniejszym produktem w branży.
Proces anodyzacji aluminium tworzy utwardzoną powierzchnię i zapewnia wysoką trwałość przez lata.
Jest to jedyna platforma, która umożliwia maksymalną ładowność 200 kg z dwiema osobami w koszu.
The column adopted in Faraone Aerial Platforms is the best and safest in the sector thanks to the shape and the fact
that is made of aluminium, designed in collaboration with certain Italian Universities. The exclusive anodizing system
provides protection over the years and special surface hardening. It is the only one to guarantee a maximum capacity
of 200 kg with two people on board.
Test na przewrócenie w sytuacjach najbardziej ekstremalnych. Anti-tilting test for themost extreme situations.

SISTEMA
CONTROLLO
CATENE

CCS

Cylinder scalony jest z drugą kolumną, zwiększając jej stabilność.
Wykonany w postaci monolitu ma
część zewnętrzną z aluminium i
wewnętrzną z chromowanej stali.
Trzpień typu “zanurzeniowego”
ma przekrój ponad 60 mm
i posiada podwójne uszczelnienie.
The Cylinder is integrated in the
second column, thereby increasing
stability. As a mono-structure,
it is made of an external part of
Każda kolumna jest poddawana testowi aluminium and an internal part
“krytycznego” wychylenia poziomego. made of chromed steel. The
Each column is subjected to “critical” dipping-type rod has a 60 mm
horizontal pull tests.
section and a double gasket.

VRS
SYSTEM REDUKCJI
WIBRACJI
zastrzeżony patent
Faraone
VIBRATION REDUCTION
Faraone
exclusive patent

VRS jest systemem 12 regulowanych
kół, które pozwalają na perfekcyjny
przesuw bez “luzów”, gwarantując
maksymalną stabilność.
VRS is a system of 12 adjustable
wheels, which allows perfect
sliding and no “clearance”, thereby
guaranteeing maximum stability.

PODNOSNIKI PLATFORMS
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Serwis Service
Faraone
EFEKTYWNOŚĆ TWOJEJ MASZYNY JEST GWARANTOWANA PRZEZ
SERWIS FARAONE. ODNAJDŹ
SWOJE NAJBLIŻSZE CENTRUM
SERWISOWE:
THE EFFICIENCY OF YOUR MACHINE IS
GUARANTEED BYFARAONE SERVICE.
DISCOVER YOUR NEAREST SERVICE
CENTRE:

www.elevah.com

Solidny, przenośny panel
sterujący do stosowania
w koszu i poza nim.
Podnośnik wyposażony jest
we wszystkie niezbędne
urządzenia, które gwarantują
pewną i komfortową pracę.
The Control Panel is of robust
design and removable for use
both on board the basket and
on the ground.It is equipped
with all the devices that
guarantee safe, comfortable
and easy work.

SYSTEM ZASILANIA NAJWYŻSZEJ
KLASY, BEZPIECZNY, GWARANTOWANY
I NOWOCZESNY.

A FIRST-CLASS POWER SYSTEM THAT IS SAFE, GUARANTEED AND INNOVATIVE.
SYSTEM ODZYSKIWANIA ENERGII
DZIĘKI SPECJALNEJ TECHNOLOGII, ZASTOSOWANEJ W PODNOŚNIKACH FARAONE,
TRAKCJA WYMAGA MINIMALNEJ ENERGII. DWA SILNIKI O MOCY 500W POBIERAJĄ
ENERGIĘ ZALEŻNIE OD AKTUALNEJ PRĘDKOŚCI, BEZ ZBĘDNEGO JEJ ROZPRASZANIA.
UKŁAD STEROWANIA JEST WSPOMAGANY MAŁYM, HYDRAULICZNYM URZĄDZENIEM,
POBIERAJĄCYM ZALEDWIE 200W.
ENERGY RECOVERY TRACTION
THANKS TO THE SPECIAL TECHNOLOGY USED ON THE FARAONE AERIAL PLATFORMS, THE TRACTION HAS MINIMUM
ENERGY ABSORPTION.THE TWO ENGINES WITH 500 WATT POWER ABSORB ENERGY ACCORDING TO THE SPEED,
THEREBY AVOIDING UNNECESSARY LOSS.THE STEERING WHEEL ALSO BENEFITS FROM A USEFUL DEVICE:A SMALL
INDEPENDENT HYDRAULIC UTILITY THAT ONLY ABSORBS 200 WATTS.

Podnośniki wyposażone są w przenośną
ładowarkę akumulatorową, która po zakończeniu
ładowania wyłącza się automatycznie. Podczas
ładowania specjalny system uniemożliwia uruchomienie
podnośnika, zabezpieczając akumulatory
przed uszkodzeniem.
Industrial-type removable battery charger placed at the
base for convenient and safe charging and automatically
switches off once charged.A special system prevents the
Platform from being used while charging to safeguard
the batteries.

faraone.pl
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STEROWANIE JEST BARDZO
PRAKTYCZNE I WYGODNE

Najlepsze rozwiązanie.
Łagodną i stopniową jazdę zapewniają dwa napędzane
i samohamujące (przyspiesznik nieaktywny) koła z silnikami
elektrycznymi, sterowanymi przez układ elektroniczny w technologii
MOSFET. Zapomnisz o gwałtownych ruchach poruszając się płynnie.
The best you could wish for.
Gentle and gradual traction guaranteed by two self-braking drive
wheels (with an inactive accelerator) with electric motors managed
by a Mosfet PCB.Forget sudden movements, get used to gentleness.

BEZPIECZNE
I KOMFORTOWE PRZEMIESZCZANIE,
NA ZIEMI I NA WYSOKOŚCI.
SAFE AND COMFORTABLE SELF-PROPELLED MOVEMENT,
ON THE GROUND AND AT A HEIGHT.

Na wysokości specjalne kołnierze chronią
przed wywróceniem gdyby koło wjechało
w dziurę. Elektroniczna poziomica
sprawdza pion maszyny i emituje alarm
aby ostrzec operatora w przypadku ryzyka
przewrócenia.

At a height, the special “skirts”
preventtipping over if a wheel enters
a hole.An Electronic Level checks the
verticality of the machine and emits an
alarm to alert the operator of the risk of
tipping over.

PODNOSNIKI PLATFORMS

THE GUIDE ISVERY PRACTICAL
ANDCONVENIENT

mod.

PKS 1200
Samojezdność na wysokości do 12 m. Zatwierdzone użytkowanie zewnętrzne z 2 operatorami i maksymalnym obciążeniem 200 kg.
Self-propelled movement at a maximum height of 12 m.Approved for outdoor use with 2 operators and max capacity of 200 kg.

PKS 1200
PODNOŚNIK DO PRACY
ZEWNĘTRZNEJ
DLA 2 OPERATORÓW,
MAX OBCIĄŻENIE 200 KG.
APPROVED FOR OUTDOOR
USE WITH 2 OPERATORS
AND MAX CAPACITY OF 200 KG.

125 cm

faraone.pl
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GRADO DI
SICUREZZA
DEGREE OF
SAFETY

H. MAX
LAVORO
WORKING
HEIGHT

A

max

MAX
150KGKg

200

12 MT

EN 280

OPCJONALNIE
poziomowanie
Poziomowanie
hydrauliczne.
OPTIONAL
hydraulic
levelling.

specyfikacja techniczna technical specifications

use

waga maszyny

weight of the machine

zasilanie

power supply

akumulatory 12 V - Ah x 2

batteries 12 v - 44 Ah x 2

ładowarka

battery charger

stopień nachylenia z podniesionym koszem

climbing ability at a height

2
zewnętrzne
external

fixed idle wheel dimensions

Ø 250 x 100

promień skrętu
turning radius

1990 mm

max prędkość wznoszenia

maximum rising speed

0,20 m/s

max prędkość opuszczania
maximum descending speed

0,20 m/s

max prędkość przesuwu
maximum shifting speed

0,7 m/s

max prędkość przesuwu na wysokości
maximum shifting speed at a height

0,1 m/s

A

12100 mm

B

wysokość złożonej maszyny

2440 mm

C

min. odległość kosza od podłoża

min. height from the ground to the platform level

600 mm

D

max odległość kosza od podłoża

max. height from the ground to the platform level

10100 mm

H

O
P

11 Mt

600

10 Mt

N
9 Mt

B

*

8 Mt

C

7 Mt

J

E
F

J
6 Mt
5 Mt

2225 mm

600

2860 mm

860 mm
wewnętrzne wymiary kosza
basket internal dimensions

M
N

12 Mt

4 Mt

980 mm

I
L

F

1920 mm
base overall dimensions

closed basket

600

O

G

kosz
H bez przedłużenia

1,7%

swivel drive wheel dimensions

wymiary podstawy

L
I

110 V - 220 V

max wysokość pracy

F

M

kwasowe
acid

wymiary kół stałych

E

635

extended basket

24 V

Ø 240 x 100

closed machine height

600

2300 kg

wymiary skrętnych kół pędnych

max working height

kosz
H przedłużony

I

2000

number of persons

użytkowanie

200 kg

A

max capacity

liczba operatorów

G

D

max. obciążenie

PODNOSNIKI PLATFORMS

max
20 cm

98 cm

3 Mt

1135 mm
2 Mt

1770 mm
max stopien nachylenia
maximum climbing ability

max wysokość samojezdności na wysokości z koszem
bez przedłużenia

15 %

1 Mt

6000 mm

maximum height of self-movement at a height with the extensible
basket closed

max nacisk na koło przy pełnym obciążeniu
maximum pressure per wheel at full load

0 Mt
8,4 kN*

* MAKSYMALNY NACISK PRZY UWZGLĘDNIENIU, ŻE CIĘŻAR PODNOŚNIKA PLUS MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE KOSZA
SĄ ROZŁOŻONE CAŁKOWICIE PO JEDNEJ STRONIE URZĄDZENIA (OBCIĄŻENIE CAŁKOWICIE ASYMETRYCZNE).
* MAXIMUM PRESSURE CONSIDERING THAT THE WEIGHT OF THE PLATFORM PLUS THE MAXIMUM LOAD
ON THE BASKET ARE FULLY DISTRIBUTED ON ONE SIDE OF THE PLATFORM ONLY (FULLY ASYMMETRICAL LOAD).

3 Mt

2 Mt

1 Mt

0 Mt

mod.

PKS 920
Samojezdność na wysokości do 9,2 m. Zatwierdzone użytkowanie zewnętrzne z 2 operatorami i maksymalnym obciążeniem 200 kg.
Self-propelled movement at a maximum height of 9.2 m.Approved for outdoor use with 2 operators and max capacity of 200 kg

PKS 920
PODNOŚNIK DO PRACY
ZEWNĘTRZNEJ
DLA 2 OPERATORÓW,
MAX OBCIĄŻENIE 200 KG.
APPROVED FOR OUTDOOR USE
WITH 2 OPERATORS
AND MAX CAPACITY OF 200 KG.

160 cm

faraone.pl
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GRADO DI
SICUREZZA
DEGREE OF
SAFETY

VRS

H. MAX
LAVORO
WORKING
HEIGHT

A

max

MAX
150KGKg

200

9,2 MT

EN 280

OPCJONALNIE
poziomowanie
hydrauliczne.

VRS jest systemem
12 regulowanych
kół, które pozwalają
na perfekcyjny
przesuw bez
“luzów”, gwarantując
maksymalną
stabilność.

OPTIONAL
hydraulic
levelling.

VRS is a system of 12
adjustable wheels, which
allows perfect sliding and
no “clearance”, thereby
guaranteeing maximum
stability.

specyfikacja techniczna technical specifications

użytkowanie
use

waga maszyny

weight of the machine

zasilanie

power supply

akumulatory 12 v - 44 Ah x 2

batteries 12 v - 44 Ah x 2

ładowarka

battery charger

stopień nachylenia z podniesionym koszem

climbing ability at a height

zewnętrzne
external
24 V

110 V - 220 V

Ø 240 x 100

wymiary kół stałych

fixed idle wheel dimensions

Ø 250 x 100

promień skrętu
turning radius

1990 mm

max prędkość wznoszenia

maximum rising speed

0,20 m/s

max prędkość opuszczania
maximum descending speed

0,20 m/s

max prędkość przesuwu
maximum shifting speed

0,7 m/s

maximum shifting speed at a height

0,1 m/s
7200 mm

A

max wysokość pracy
max working height

9200 mm

B

wysokość złożonej maszyny
closed machine height

1920 mm

C

min. odległość kosza od podłoża

min. height from the ground to the platform level

600 mm

D

max odległość kosza od podłoża

max. height from the ground to the platform level

7200 mm

F
G

1920 mm
wymiary podstawy

base overall dimensions

I

860 mm
basket internal dimensions

M

E
F

O

max stopien nachylenia

P

max nacisk na koło przy pełnym obciążeniu

maximum climbing ability

maximum pressure per wheel at full load

9 Mt
8 Mt
600

6 Mt
5 Mt
6 Mt
4 Mt
3 Mt
2 Mt

1135 mm

1 Mt

15 %
6,4 kN*

* MAKSYMALNY NACISK PRZY UWZGLĘDNIENIU, ŻE CIĘŻAR PODNOŚNIKA PLUS MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE KOSZA
SĄ ROZŁOŻONE CAŁKOWICIE PO JEDNEJ STRONIE URZĄDZENIA (OBCIĄŻENIE CAŁKOWICIE ASYMETRYCZNE).
* MAXIMUM PRESSURE CONSIDERING THAT THE WEIGHT OF THE PLATFORM PLUS THE MAXIMUM LOAD
ON THE BASKET ARE FULLY DISTRIBUTED ON ONE SIDE OF THE PLATFORM ONLY (FULLY ASYMMETRICAL LOAD).

0 Mt
3 Mt

I

2 Mt

1 Mt

0 Mt

H
600

F

1770 mm

N

L

closed basket

2860 mm
980 mm

wewnętrzne wymiary kosza

O

kosz bez
przedłużenia

2225 mm

H
L

M

7 Mt

max wysokość samojezdności na wysokości z koszem
bez przedłużenia

E

C

1,7%

635

H

B

*

G

I
600

kwasowe
acid

swivel drive wheel dimensions

maximum height of self-movement at a height with the extensible
basket closed

N

1800 kg

wymiary skrętnych kół pędnych

max prędkość przesuwu na wysokości

extended basket

2

2000

number of persons

kosz przedłużony

200 kg

D

max capacity

A

max. obciążenie
liczba operatorów

PODNOSNIKI PLATFORMS

max
20 cm

mod.

PKS 890 XL / 740 XL
Samojezdność na wysokości do 8,9 m.Zatwierdzone użytkowanie zewnętrzne z 2 operatorami i maksymalnym obciążeniem 200 kg.
Self-propelled movement at a maximum height of 8.9 m.Approved for outdoor use with 2 operators and max capacity of 200 kg.
PLATFORMA ZE 100 CM
ZASIĘGU POZA OBRYS
PODSTAWY DLA WYGODNIEJSZEJ PRACY DZIĘKI AUTOMATYCZNEMU OBRACANIU KOSZA.
PLATFORM WITH100 CM
OVERHANG. TO WORK MORE
COMFORTABLY THANKS TO THE
AUTOMATIC ROTATION OF THE
BASKET.

136 cm

faraone.pl
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GRADO DI
SICUREZZA
DEGREE OF
SAFETY

H. MAX
LAVORO
WORKING
HEIGHT

A

max

MAX
150KGKg

200

9 MT

EN 280

KOD C/SUPGIR

Hydraulicznie
sterowany
obrotowy kosz.

145 cm

Hydraulically controlled
revolving basket with
lateral overhang.

Super
kompaktowa.
Może być
załadowana
na vana.

specyfikacja techniczna technical specifications
max. obciążenie
max capacity

liczba operatorów

number of persons

użytkowanie

use

waga maszyny

weight of the machine

zasilanie

power supply

akumulatory 12 V - 44Ah x 2
batteries 12 v – 44 Ah x 2

ładowarka

battery charger

stopień nachylenia z podniesionym koszem
climbing ability at a height

PKS 890 XL

PKS 740 XL

200 kg

200 kg

2

2

zewnętrzne
external

zewnętrzne
external

1900 kg

1700 kg

600

24 V

24 V

kwasowe
acid

kwasowe
acid

500

110 V - 220 V

110 V - 220 V

1,7%

1,7%

wymiary skrętnych kół pędnych

swivel drive wheel dimensions

Ø 240 x 100

Ø 240 x 100

fixed idle wheel dimensions

wymiary kół stałych

Ø 250 x 100

Ø 250 x 100

promień skrętu

turning radius

1990 mm

1990 mm

max prędkość wznoszenia
maximum rising speed

0,20 m/s

0,20 m/s

maximum descending speed

max prędkość opuszczania

0,20 m/s

0,20 m/s

max prędkość przesuwu

maximum shifting speed

0,7 m/s

0,7 m/s

maximum shifting speed at a height

max prędkość przesuwu na wysokości

0,1 m/s

0,1 m/s

max wysokość samojezdności na
wysokości z koszem bez przedłużenia

6900 mm

5400 mm

A

max wysokość pracy
max working height

8900 mm

7400 mm

B

wysokość złożonej maszyny
closed machine height

1670 mm

1460 mm

C

min. odległość kosza od podłoża

min. height from the ground to the platform level

1670 mm

1460 mm

D

max odległość kosza od podłoża

max. height from the ground to the platform level

6900 mm

5400 mm

1920 mm

1920 mm

2025 mm

2050 mm

980 mm

980 mm

920 mm

920 mm

1840 mm

1840 mm

maximum height of self-movement at a height
with the extensible basket closed

E
F

wymiary podstawy

base overall dimensions

G
H

wewnętrzne wymiary kosza

G
600

E

L
1100
H
I

B

C

400
M

M

1000

600

E
F

E
9 Mt

2000

8 Mt
600
7 Mt
6 Mt

I

basket internal dimensions

L

max stopien nachylenia
maximum climbing ability

15 %

15 %

M

max nacisk na koło przy pełnym obciążeniu
maximum pressure per wheel at full load

7 kN*

6,3 kN*

5 Mt
A
4 Mt
D
3 Mt
2 Mt
1 Mt
0 Mt

* MAKSYMALNY NACISK PRZY UWZGLĘDNIENIU, ŻE CIĘŻAR PODNOŚNIKA PLUS MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE KOSZA
SĄ ROZŁOŻONE CAŁKOWICIE PO JEDNEJ STRONIE URZĄDZENIA (OBCIĄŻENIE CAŁKOWICIE ASYMETRYCZNE).
* MAXIMUM PRESSURE CONSIDERING THAT THE WEIGHT OF THE PLATFORM PLUS THE MAXIMUM LOAD
ON THE BASKET ARE FULLY DISTRIBUTED ON ONE SIDE OF THE PLATFORM ONLY (FULLY ASYMMETRICAL LOAD).

2 Mt

1 Mt

0 Mt

G

PODNOSNIKI PLATFORMS

Supercompact it is
loaded ona van.

mod.

PKS 890 / 740
Samojezdność na wysokości do 8,9 m. Zatwierdzone użytkowanie wewnętrzne z 2 operatorami i maksymalnym obciążeniem 200 kg.
Self-propelled movement at a maximum height of 8.9 m. Approved for indoor use with 2 operators and max capacity of 200 kg.
PKS 890 I 740
UNIWERSALNE PLATFORMY Z MOŻLIWOŚCIĄ
WYSUNIĘCIA KOSZA DLA
OMIJANIA MAŁYCH PRZESZKÓD.
PKS 890 AND 740 VERSATILE
PLATFORM WITH THE POSSIBILITY
OF HAVING THE FRONT
OVERHANG TO PASS OVER
SMALL OBSTACLES.

faraone.pl
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GRADO DI
SICUREZZA
DEGREE OF
SAFETY

EN 280

liczba operatorów

number of persons

użytkowanie

use

waga maszyny

weight of the machine

zasilanie

power supply

akumulatory 12 V - 44 Ah x 2
batteries 12 v – 44 Ah x 2

ładowarka

battery charger

stopień nachylenia z podniesionym koszem
climbing ability at a height

PKS 890

PKS 740

200 kg

200 kg

2

2

wewnętrzne
internal

wewnętrzne
internal

1500 kg

1300 kg

24 V

24 V

kwasowe
acid

kwasowe
acid

110 V - 220 V

110 V - 220 V

1,7%

1,7%

wymiary skrętnych kół pędnych

Ø 240 x 76

Ø 240 x 76

wymiary kół stałych

Ø 250 x 100

Ø 250 x 100

promień skrętu

turning radius

1750 mm

1750 mm

max prędkość wznoszenia
maximum rising speed

0,20 m/s

0,20 m/s

maximum descending speed

max prędkość opuszczania

0,20 m/s

0,20 m/s

max prędkość przesuwu

maximum shifting speed

0,7 m/s

0,7 m/s

maximum shifting speed at a height

max prędkość przesuwu na wysokości

0,1 m/s

0,1 m/s

max wysokość samojezdności na
wysokości z koszem bez przedłużenia

6900 mm

5400 mm

A

max wysokość pracy
max working height

8900 mm

7400 mm

B

wysokość złożonej maszyny
closed machine height

1650 mm

1440 mm

C

min. odległość kosza od podłoża

min. height from the ground to the platform level

1650 mm

1440 mm

D

max odległość kosza od podłoża

max. height from the ground to the platform level

6900 mm

5400 mm

1790 mm

1790 mm

1870 mm

1870 mm

G

780 mm

780 mm

H

720 mm

720 mm

1630 mm

1630 mm

610 mm

610 mm

2300 mm

2300 mm

swivel drive wheel dimensions
fixed idle wheel dimensions

maximum height of self-movement at a height
with the extensible basket closed

E
F

I
L

wymiary podstawy

base overall dimensions

wewnętrzne wymiary kosza
basket internal dimensions

M
N

max stopien nachylenia
maximum climbing ability

15 %

15 %

O

max nacisk na koło przy pełnym obciążeniu
maximum pressure per wheel at full load

7 kN*

6,3 kN*

600
G
N

H

I

600
E

C

B

550
G

O

O

L

M

550

E
F

9 Mt
8 Mt

2000
600

7 Mt
600
1200

6 Mt
5 Mt
4 Mt

A D

600

1200

E

3 Mt
2 Mt
1 Mt
0 Mt
2 Mt

1 Mt

0 Mt

1 Mt

* MAKSYMALNY NACISK PRZY UWZGLĘDNIENIU, ŻE CIĘŻAR PODNOŚNIKA PLUS MAKSYMALNE
OBCIĄŻENIE KOSZASĄ ROZŁOŻONE CAŁKOWICIE PO JEDNEJ STRONIE URZĄDZENIA (OBCIĄŻENIE
CAŁKOWICIE ASYMETRYCZNE).
* MAXIMUM PRESSURE CONSIDERING THAT THE WEIGHT OF THE PLATFORM PLUS THE MAXIMUM LOAD
ON THE BASKET ARE FULLY DISTRIBUTED ON ONE SIDE OF THE PLATFORM ONLY (FULLY ASYMMETRICAL
LOAD).

PODNOSNIKI PLATFORMS

110 cm

specyfikacja techniczna technical specifications
max capacity

200

9 MT

Supercompact it is
loaded ona van.

max. obciążenie

max

MAX
150KGKg

Możliwość
zwiększenia
zasięgu poprzez
wysunięcie
kosza.
Lateral
overhangwith
appended basket.

165 cm

Super
kompaktowa.
Może być
załadowana
na vana.

H. MAX
LAVORO
WORKING
HEIGHT

A

mod.

PKS 720
Samojezdność na wysokości do 7,2 m. Zatwierdzone użytkowanie wewnętrzne z 2 operatorami i maksymalnym obciążeniem 200 kg.
Self-propelled movement at a maximum height of 7.2 m.Approved for indoor use with 2 operators and max capacity of 200 kg.

PKS 720
UNIWERSALNA PLATFORMA:
KOSZ Z PRZEDNIM
WYSUNIĘCIEM.
PKS 720 MULTIERSATILEPLATFORM: BASKET
WITHFRONT OVERHANG.

140 cm

179 cm
faraone.pl
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GRADO DI
SICUREZZA
DEGREE OF
SAFETY

H. MAX
LAVORO
WORKING
HEIGHT

A

max

MAX
150KGKg

200

7,2 MT

186 cm

EN 280

Chowane
kołnierze
zabezpieczające
przed
przewróceniem

With retractable skirt.

78 cm

max. obciążenie
max capacity

liczba operatorów
number of persons

użytkowanie
use

waga maszyny

weight of the machine

zasilanie

power supply

akumulatory 12 V - Ah x 2

batteries 12 v – 130 ah x 2

ładowarka

battery charger

stopień nachylenia z podniesionym koszem

climbing ability at a height

wymiary skrętnych kół pędnych
swivel drive wheel dimensions

wymiary kół stałych

fixed idle wheel dimensions

200 kg
2

N

1,7%

M

Ø 240 x 76
Ø 250 x 100

turning radius

1750 mm

maximum rising speed

max prędkość wznoszenia

0,20 m/s

max prędkość opuszczania
maximum descending speed

0,15 m/s

max prędkość przesuwu
maximum shifting speed

0,7 m/s

max prędkość przesuwu na wysokości
height of self-movement at a height

5200 mm

A

max wysokość pracy
max working height

7200 mm

B

wysokość złożonej maszyny
closed machine height

1920 mm

C

min. odległość kosza od podłoża

min. height from the ground to the platform level

620 mm

D

max odległość kosza od podłoża

max. height from the ground to the platform level

5200 mm

base overall dimensions

2430 mm
780 mm

I

660 mm
basket internal dimensions

M

L
I

C
O

O
F
kosz bez przedłużenia

closed platformstep ladder

8 Mt
7 Mt
2000

6 Mt
5 Mt

600

4 Mt

A

3 Mt
D

1050 mm

2 Mt

1610 mm

N

max stopien nachylenia

O

max nacisk na koło przy pełnym obciążeniu

maximum climbing ability

maximum pressure per wheel at full load

1 Mt

15 %
4,7 kN*

0 Mt
3 Mt

* MAKSYMALNY NACISK PRZY UWZGLĘDNIENIU, ŻE CIĘŻAR PODNOŚNIKA PLUS MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE KOSZA
SĄ ROZŁOŻONE CAŁKOWICIE PO JEDNEJ STRONIE URZĄDZENIA (OBCIĄŻENIE CAŁKOWICIE ASYMETRYCZNE).
* MAXIMUM PRESSURE CONSIDERING THAT THE WEIGHT OF THE PLATFORM PLUS THE MAXIMUM LOAD
ON THE BASKET ARE FULLY DISTRIBUTED ON ONE SIDE OF THE PLATFORM ONLY (FULLY ASYMMETRICAL LOAD).

H
600

E
F

1870 mm

H
wewnętrzne wymiary kosza

560

B

1790 mm
wymiary podstawy

H

110 V - 220 V

maximum shifting speed at a height

L

600

kwasowe
acid

max wysokość samojezdności na wysokości maximum

G

G

24 V

0,1 m/s

F

extended platform step ladder

1400 kg

promień skrętu

E

kosz przedłużony

wewnętrzne
internal

2 Mt

1 Mt

0 Mt

PODNOSNIKI PLATFORMS

specyfikacja techniczna technical specifications

mod.

ZP 150
Elektryczne rozkładanie, przesuw manualny, maks. wysokość pracy - 16 m.
self-propelled manual movement at a maximum height of 16 m.

ZP 150
PLATFORMA Z MANUALNYM PRZESUWEM, DLA
JEDNEGO OPERATORA, DO
UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO I
ZEWNĘTRZNEGO.
ZP 150 PLATFORM WITH MANUAL
POSITIONING FOR ONE OPERATOR
AND FOR INDOOR AND OUTDOOR
USE.

Podnoszenie
i opuszczenie
z maksymalną
łatwością
i bezpieczeństwem.
Ascend and descend
with the utmost
easeand safety.

4 stabilizatory,
które umożliwiają
użytkowanie
platformy,
w miejscach
o nierównej
powierzchni.
4 stabilisers that allow
the platform to be
used in areas
that are not flat.

Centrala
sterująca.
Control unit

Małym pickup’em
można przewieźć
podnośnik
o wysokości
roboczej
ponad 14 m.
An Aerial Platform
of over 14 m
high, you can
transport it in
a small pick-up.

faraone.pl

73
GRADO DI
SICUREZZA
DEGREE OF
SAFETY

H. MAX
LAVORO
WORKING
HEIGHT

B

max

MAX
150KGKg

150

14 MT

EN 280

I - użytkowanie wewnętrzne internal use
E - użytkowanie zewnętrzne external use

specyfikacja techniczna technical specifications

NOŚNOŚĆ
CAPACITY
L. OSÓB
PERSONS
WAGA*
WEIGHT*

A
B
C
D
E
F
G
H
I
L
M
N
O
P
Q

internal

external

internal

external

internal

external

internal

external

internal

external

150 kg

150 kg

150 kg

150 kg

150 kg

150 kg

150 kg

150 kg

150 kg

150 kg

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

396 kg

396 kg

431 kg

431 kg

516 kg

516 kg

568 kg

568 kg

588 kg

588 kg

7,77 mt
5,77 mt
800 mm
1980 mm
1380 mm
670 mm
670 mm
1360 mm
1360 mm
360 mm
420 mm
400 mm
1380 mm
2550 mm
1800 mm

7,77 mt
5,77 mt
800 mm
1980 mm
1380 mm
670 mm
670 mm
2100 mm
2100 mm
730 mm
790 mm
400 mm
1380 mm
2550 mm
1800 mm

10 mt
8 mt
800 mm
1980 mm
1380 mm
670 mm
670 mm
1360 mm
1360 mm
220 mm
420 mm
400 mm
1380 mm
2550 mm
1800 mm

10 mt
8 mt
800 mm
1980 mm
1380 mm
670 mm
670 mm
2100 mm
2100 mm
580 mm
790 mm
400 mm
1380 mm
2550 mm
1800 mm

12 mt
10 mt
800 mm
2600 mm
1380 mm
670 mm
670 mm
1720 mm
1720 mm
400 mm
410 mm
400 mm
3000 mm
1700 mm

12 mt
8 mt
800 mm
2600 mm
1380 mm
670 mm
670 mm
2550 mm
2550 mm
810 mm
1010 mm
400 mm
3000 mm
1700 mm

14 mt
12 mt
800 mm
2960 mm
1380 mm
670 mm
670 mm
1720 mm
1720 mm
400 mm
410 mm
400 mm
3250 mm
1700 mm

14 mt
12 mt
800 mm
2960 mm
1380 mm
670 mm
670 mm
3000 mm
3000 mm
1050 mm
1250 mm
400 mm
3250 mm
1700 mm

16 mt
14 mt
800 mm
2960 mm
1380 mm
670 mm
670 mm
3000 mm
3000 mm
1050 mm
1250 mm
400 mm
2400 mm
3250 mm
1700 mm

16 mt
14 mt
800 mm
2960 mm
1380 mm
670 mm
670 mm
5000 mm
5000 mm
2040 mm
2250 mm
400 mm
2400 mm
3250 mm
1700 mm

UWAGA:
MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ JEST
OSIĄGANA POPRZEZ PODNIESIENIE
KOSZA ZGODNIE Z POKAZANĄ POZYCJĄ “O”.
ATTENTION:
THE MAXIMUM HEIGHT IS REACHED BY
PLACING THE BASKET IN AN ELEVATED
POSITION AS SHOWN WITH VALUE “O”.

H
F
A

L

G

C
M

B

H. MAX

Q

P

D
O

Q

N
E

P

I

PODNOSNIKI PLATFORMS

ZP8 150 I ZP8 150 E ZP10 150 I ZP10 150 E ZP12 150 I ZP12 150 E ZP14 150 I ZP14 150 E ZP16 150 I ZP16 150 E
wewnętrzne zewnętrzne wewnętrzne zewnętrzne wewnętrzne zewnętrzne wewnętrzne zewnętrzne wewnętrzne zewnętrzne

UŻYCIE
USE

mod.

ZP 200
Podnoszenie i opuszczenie z maksymalną łatwością i bezpieczeństwem - 14 m.
Self-propelled manual movement at a maximum height of 14 m.

ZP 200
JEDYNA PLATFORMA
DLA 2 OPERATORÓW
Z MANUALNYM PRZESUWEM
DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO
I ZEWNĘTRZNEGO
ZP 200
THE ONLY PLATFORM FOR
2 OPERATORS WITH MANUAL
POSITIONING FOR INDOOR
AND OUTDOOR USE.

Platforma
o wysokości 10 m
i wymiarach
80x198 cm,
która mieści
się w drzwiach.
bezpieczeństwem.
An Aerial Platform
that is 10 m high
that passes through
a door with overall
dimensions
of L. 78x H.19

KOD SR05
Przy pomocy
zestawu SR05
wszystkie
platformy serii
PK mogą być
załadowane
i rozładowane
przez jednego
operatora.

With the SR05 Kit,
all the PK Sereies
Platforms are loaded
and unloaded easily
even by only one
operator.

faraone.pl

75
GRADO DI
SICUREZZA
DEGREE OF
SAFETY

H. MAX
LAVORO
WORKING
HEIGHT

B

max

MAX
150KGKg

200

16 MT

EN 280

I - użytkowanie wewnętrzne internal use
E - użytkowanie zewnętrzne external use
ZP8 200 I ZP8 200 E ZP10 200 I ZP10 200 E ZP12 200 I ZP12 200 E ZP14 200 I ZP14 200 E
wewnętrzne zewnętrzne wewnętrzne zewnętrzne wewnętrzne zewnętrzne wewnętrzne zewnętrzne

UŻYCIE
USE
NOŚNOŚĆ
CAPACITY
L. OSÓB
PERSONS
WAGA*
WEIGHT*

A
B
C
D
E
F
G
H
I
L
M
N
O
P
Q

-

-

200 kg

-

-

2

2

-

-

546 kg

598 kg

598 kg

-

-

12 mt
8 mt
800 mm
2600 mm
1380 mm
670 mm
1060 mm
5000 mm
5000 mm
2050 mm
2040 mm
400 mm
3000 mm
1700 mm

14 mt
12 mt
800 mm
2960 mm
1380 mm
670 mm
1060 mm
2550 mm
2550 mm
810 mm
820 mm
400 mm
3250 mm
1700 mm

14 mt
12 mt
800 mm
2960 mm
1380 mm
670 mm
1060 mm
5000 mm
5000 mm
2050 mm
2040 mm
400 mm
3250 mm
1700 mm

-

-

internal

external

internal

external

internal

external

internal

external

200 kg

200 kg

200 kg

200 kg

200 kg

200 kg

200 kg

2

2

2

2

2

2

426 kg

426 kg

461 kg

461 kg

546 kg

7,77 mt
5,77 mt
800 mm
1980 mm
1380 mm
670 mm
1060 mm
1720 mm
1720 mm
540 mm
410 mm
400 mm
1380 mm
2550 mm
1800 mm

7,77 mt
5,77 mt
800 mm
1980 mm
1380 mm
670 mm
1060 mm
2550 mm
2550 mm
730 mm
600 mm
400 mm
1380 mm
2550 mm
1800 mm

10 mt
8 mt
800 mm
1980 mm
1380 mm
670 mm
1060 mm
2100 mm
2100 mm
580 mm
590 mm
400 mm
1380 mm
2550 mm
1800 mm

10 mt
8 mt
800 mm
1980 mm
1380 mm
670 mm
1060 mm
2550 mm
2550 mm
810 mm
820 mm
400 mm
1380 mm
2550 mm
1800 mm

12 mt
10 mt
800 mm
2600 mm
1380 mm
670 mm
1060 mm
2550 mm
2550 mm
810 mm
820 mm
400 mm
3000 mm
1700 mm

UWAGA:
MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ JEST OSIĄGANA POPRZEZ PODNIESIENIE KOSZA
ZGODNIE Z POKAZANĄ POZYCJĄ “O”.
ATTENTION:THE MAXIMUM HEIGHT
IS REACHED BY PLACING THE BASKET
IN AN ELEVATED POSITION AS SHOWN
WITH VALUE “O”

H
F
A

L

G

C

H. MAX

M

B

Q

P

D
O

Q

N
E

P

I

PODNOSNIKI PLATFORMS

specyfikacja techniczna technical specifications

mod.

ZP
Akcesoria
Accessories

KOD CA 09

KOD PC 01

KOD AC 02

Zespół audytoryjny (na widownię).
PŁASKA POWIERZCHNIA.
Auditorium kit. FLAT SURFACE.

Gniazdko sieciowe 220V 16A w koszu
z zabezpieczeniem różnicowo-prądowym.
Power socket 220V 16A Schuco-type on the drum
with an RCD.

Przyłącze sprężonego powietrza 6 BAR (lub
przyłącze wody).

KOD DC 06

KOD AT 10

KOD PS 08

Alternatywnie dla zasilania 220V, dostępne
jest zasilanie żelowymi bateriami 24V.

Zaczep ciągnikowy.

Uchwyt stabilizatorów.

Alternative to the 220 V power supply,24V power
supply is availablewith gel batteries.

Tractor coupling.

KOD SR 05
System, pozwalający jednemu operatorowi
na położenie, przemieszczenie, załadunek
i rozładunek urządzenia.

faraone.pl

A system that allows a single operator to manage
the tipping, transport, loading and unloading
phases.

Compressed air connection on the drum, 6 BAR (or
water intake).

Stabiliser holder.

77
mod.

PLATFORMY SPECJALNE SPECIAL PLATFORMS
Platformy do konserwacji i zadań specjalnych
Special platforms for special maintenance and processing.

70.42

PODNOSNIKI PLATFORMS

WYKONANIE POD WYMIAR
GWARANTOWANE PONAD
30-LETNIM DOŚWIADCZENIEM
CUSTOMISED PRODUCTS
GUARANTEED BY MORE THAN 30
YEARS OF EXPERIENCE

Podwójna
platforma
specjalna.

Special double sided
shaped platform.

OFERTY NA ZAMÓWIENIE OFFERS UPON REQUEST
T. +48 91 579 03 90
info@faraone.pl

70.43

mod.

PLATFORMY SPECJALNE SPECIAL PLATFORMS
Platformy do konserwacji i zadań specjalnych
Special platforms for special maintenance and processing.

71.44

71.45

Specjalne
wykonanie
do miejsc
o wysokim
ryzyku
wybuchu.

Special processing
for anti-explosion
environments.

71.46
Platforma
do obsługi
cmentarzy.
Platform
for cemetery
services.

71.47

faraone.pl

Platforma
z dodatkowymi
rolkami.
Platform with
adjustable roller.

71.49
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OFERTY NA ZAMÓWIENIE OFFERS UPON REQUEST
T. +48 91 579 03 90
info@faraone.pl

GRADO DI
SICUREZZA
DEGREE OF
SAFETY

A

EN 280

D.L. 81

72.50

WYKONANIE POD WYMIAR
GWARANTOWANE PONAD
30-LETNIM DOŚWIADCZENIEM
CUSTOMISED PRODUCTS
GUARANTEED BY MORE THAN
30 YEARS OF EXPERIENCE

73.53

PODNOSNIKI PLATFORMS

72.51

mod.

PLATFORMY SPECJALNE SPECIAL PLATFORMS
Platformy do konserwacji i obsługi piwnic winiarskich
Special platforms for maintenance and processing in the cellar.

WYKONANIE POD WYMIAR
GWARANTOWANE PONAD
30-LETNIM DOŚWIADCZENIEM
CUSTOMISED PRODUCTS
GUARANTEED BY MORE THAN
30 YEARS OF EXPERIENCE

PERSONALIZOWANY
CUSTOMISABLE

specyfikacja techniczna
technical specifications

WYKONANY
WE WSPÓŁPRACY Z
LAFAL
WWW.LAFAL.COM
MADE IN
COLLABORATION WITH
LAFALWWW.LAFAL.COM

1606

3280

1320

1975

faraone.pl
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GRADO DI
SICUREZZA
DEGREE OF
SAFETY

OFERTY NA ZAMÓWIENIE OFFERS UPON REQUEST
T. +48 91 579 03 90
info@faraone.pl

A

EN 280

D.L. 81

AUTOMATYCZNE PODNOSZENIE I SKŁADOWANIE BECZEK NA WINO
POZWALA OSZCZĘDZAĆ CZAS, WYSIŁEK I PIENIĄDZE.
AUTOMATIC PICK-UP AND STORAGE OF BARRIQUES SAVING TIME, ENERGY, AND MONEY.

01

Pobieranie z ziemi
i podnoszenie na wymaganą
wysokość z jednym
operatorem w maszynie.

03

Wsuwanie beczek
na miejsce.
Insertion of the Barriques in
its housing.

02

Obracanie beczek od
0 do 90o.
Barriques rotation
from 0 to 90°.

04

Kompaktowy
i zwrotny:
operowanie
w korytarzu
o szerokości
jedynie 95 cm.

PODNOSNIKI PLATFORMS

Pick up from the ground and
lifting with operator on board
at the required height.

95 cm

Compact and easy
to handle: all in
just 95 cm of corridor.

Platforma
ze specjalnym
systemem
załadowczym
do piwnic:
system
Barrique.
Platform with
special loading
system for cellars:
Barrique system.

Siedziba FARAONE we Włoszech
The headquarter FARAONE in Italy

Centrala i główna fabryka umieszczona w Tortoreto we Włoszech.

GRUPA FARAONE THE GROUP FARAONE

The head office and main factory placed in Tortoreto - Italy.

82

Tortoreto

Serwis Service
Faraone

WYDAJNOŚĆ TWOJEJ MASZYNY JEST
GWARANTOWANA PRZEZ SERWIS FARAONE.
ZNAJDŹ POMOC NAJBLIŻEJ CIEBIE:
THE EFFICIENCY OF YOUR MACHINE IS UARANTEED
BY FARAONE SERVICE. DISCOVER THE ASSISTANCE
CLOSEST TO YOU:

www.elevah.com

www.faraone.pl | www.elevah.com

CERTYFIKAT TUV certification

83

TWÓJ PARTNER W PRACY NA WYSOKOŚCI

SAFE WORK IN THE HEIGHT

BEZPIECZEŃSTWO
WYKONANE NA WYMIAR
SAFETY A CUSTOMISED VALUE

2015.05.28

2015

faraone.pl

inne produkty w nowym katalogu
drabin i rusztowań 2015
other products in the new 2015 ladders catalogue

84

Akala Faraone Sp. z o.o.
ul. Prosta 32, Łozienica
72-100 Goleniów
tel. +48 91 579 03 90,
fax +48 91 579 03 94

info@faraone.pl
www.faraone.pl
www.elevah.com

BEZPIECZEŃSTWO CERTYFIKOWANE CERTiFIED SAFETY

