Svenska

Arbetsplattformar
Föregångaren - 125
Allt i ett - 135
Solid och stabil - 160

Member of AVANT Group

Leguan arbetsplattformar är
konstruerade för tunga professionella
jobb och för uthyrning. Det unika
Leguan konceptet ger hållbarhet,
styrka, snabbhet och användarvänlighet.

Den snabbaste liften i
sin klass
• Körhastighet upp till 4,5 km/h
• Alla bomrörelser kan köras
samtidigt
• Plattformen kan höjas och
sänkas diagonalt
• Nivellering är automatisk och
sker snabbt o exakt även på
ojämnt underlag
• Frikoppling av korg med snabb
fäste

Passar i alla terränger
• Mångsidiga kör egenskaper
• Fyrhjulsdrift istället för band, ger
snabbare hastighet
• Terränghjul (höjd 250 mm) ger
hög markfrigång och utmärkta
terrängkapacitet
• Stödhjul(Jockey Wheel) för
ömtåliga ytor såsom gräs, golv,
känslig mark
• Eldrift och tygpåsar till däck för
inomhusbruk
• Robust botten platta i stål som
skydd vid körning

Transport på ett
enkelt sätt
• Special släp med låg vikt
• Dragvikt under 2000kg
(125, 135)
• Dragvikt under 3000kg (160)
• Leguan kan manövreras direkt
från släpet
• Snabb lastning, lossning och
fastsättning

Leguan - lika mångsidig
som dess användare
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Hyrfirmor
Entreprenörer
Målare
Murare
Elektriker
Mark vårdare
Arborister
Kommuner
Industriellt underhåll
Fastighetsskötsel
Hus renovering
Militären
m.m.

125
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Pionjären

12
135 Kg

LEGUAN 125
Plattforms kapacitet
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200kg / 2 personer

Max. arbetshöjd

11.30 m (200 kg), 12.50 m (<135 kg)

Max plattformshöjd

9.30 m (200 kg), 10.50 m (<135 kg)

Räckvidd över hela arbetsområdet

5.10 m (200 kg), 6.50 m (<135 kg)

Transportlängd
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200 Kg

5.16 m
1.20 m x 0.70 m
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Bomsväng

360º

Max lutning

35% (20º)
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Plattformsmått (b x l)

Stödben utfällt mått (b x l)
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2.94 m x 2.89 m

Max. lutning för stödben

22% (13º)

Vikt med band/däck

4

1650 kg / 1500 kg

Motor

Honda 13 hk bensin

3

elmotor 230 V/110 V

2

Driv system: hydrauliskt

4WD

1

Band
3.5 km/t / 4.1 km/t

Körhastighet upp till
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• Enkelt och ekonomiskt
•		Direkta styrda hydrauliska
kontroller
•		Automatisk vikt avkänning
• Tryckkännande sensorer för
stödben
•		Två boms konstruktion
• Teleskop utskjut
• Låg transporthöjd, 1800 mm

1200 mm

2940 mm



2890 mm

1800 - 1840 mm

700 mm

17º

950 - 1120 mm

32º
1690 mm

750 mm

5160 mm

2720 mm

135

Allt i ett
LEGUAN 135

Plattforms kapacitet

230 kg / 2 personer

Max. arbetshöjd

12.20 m (230 kg), 13.20 m (<140 kg)

Max plattformshöjd

10.20 m (230 kg), 11.20 m (<140 kg)

Räckvidd över hela arbetsområdet

5.80 m (230 kg), 6.80 m (<140 kg)

Transportlängd

4.50 m

Transport höjd

2.07 m

Transportbredd

1.33 m / 1.00 m (without basket)

Plattformsmått (b x l)

1.33 m x 0.75 m

Rotation av korgen

90º (± 45º)

Bomsväng

360º

Max lutning

35 % (20º)

Stödben utfällt mått (b x l)

3.13 m x 3.05 m

Max. lutning för stödben

20% / 11º

Markfrigång

150 mm (däck)
250 mm (band)

Vikt med band/däck
Motor

1850 kg / 1700 kg
Honda iGX 390 13 hk bensin
elmotor 230 V/110 V

Driv system: hydrauliskt

4WD
Band

1330 mm



3130 mm

748 mm

2066 mm

• Automatisk nivellering
• Kapasitet i korgen 230 kg
• Nya Honda iGX390 med
automatiskt gaspådrag och
choke (bränsleförbrukning
-15 % jämfört med en liknande
konventionell motor)
• Fjärrstyrd (Scanreco)
• Säkerhets kontroll (IFM)
• Digital vikt kontroll
• Negativ jibb bom
(120° bom vinkel)
• 4 hjuls driving
• Glidstyrd med easy drive mode
• Snabbfäste för korgen
• Uttag för pallgaffel lyft genom
maskinramen
• Elektriskt styrda proportionella
kontroller
• Kompakt och låg vikt

3.0 km/t / 3.5 km/t

3050 mm

Körhastighet upp till
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27,6º

18,6º
1000 mm

1974 mm

800 mm
4468 mm

1694 mm
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Solid och stabil
LEGUAN 160

Plattforms kapacitet

200 kg / 2 personer

Max. arbetshöjd

15.90 m

Max plattformshöjd

13.90 m

Räckvidd över hela arbetsområdet

6.70 m

Transportlängd

4.94 m

Plattformsmått (b x l)

1.30 x 0.75 m

Rotation av korgen

90º (±45º)

Bomsväng

360º

Max lutning

35% (20º)

Stödben utfällt mått (b x l)

3.29 x 3.26 m

Max. lutning för stödben

22% (13º)

Vikt med band/däck

2400 kg / 2100 kg

Motor

Kubota 14 hk diesel
elmotor 230 V/110 V

Driv system: hydrauliskt

4WD
Band

3260 mm

• Robust tre boms konstruktion
• Direkta styrda hydrauliska
controller
• Automatisk vikt avkänning
• Tryck kännande sensorer för
stödben
• Teleskop utskjut
• Hög plattforms kapacitet över
hela arbetsområdet
• Utmärkt manövreringsförmåga
intill en vägg, rak vertikal
lyftning upp till 9 m

1300 mm

3.5 km/t / 4.5 km/t

Körhastighet upp till

3290 mm

1910 - 2020 mm

750 mm

30º

14º
1000 - 1300 mm

2120 mm

750 mm
4980 mm

2110 mm

Options

- Gräs eller traktor mönstrade däck
- Non-marking vita däck gräs/traktor
- Punkteringsfria däck
- Däck tygpåsar

- Larv istället för däck

- Stödhjul(Jockey Wheel) för
ömtåliga ytor såsom gräs, golv,
känslig mark (ej på Leguan 135)

- Styrning av korgen från
markkontroll

- 230 V (110 V) elmotor för lyft och
körning

- Två uttag 230 V (110 V) vid
plattformen för elverktyg/laddare
mm

- Slang till plattform (tryckluft/vatten)
- Möjliggör användning av
högtryckstvätt eller tryckluft

- Plast skydds belagda
stödbensfötter

- Extra stora (40 x 30 cm)
stödbensplattor för underlag som
sand, lera, snö, etc.

- 12 starthjälps uttag på chassit

- Motorvärmare för dieselmotorn

- LED-blixt lampor (5 st) med på/av
-knapp

- Elektrisk choke för motorn på
plattformen
- Automatisk choke på 135

- Fotpedal på plattform
“Dödmansbrytare”

- Varje Leguan Lift kan erbjudas
modellspecifika släp, som
garanterar säker och minimal vikt
transport

Besök www.leguanlifts.com för fler alternativ

Medlem av Avant Group
Leguan Lifts har alltid varit en pionjär på marknaden. År 1994 var Leguan Lifts den första tillverkaren att introducera självgående
kompakta arbetsplattformar utrustade med stödben - allmänt kallas som bom liftar. Idag tillhör Leguan Avant Group och är känd
för att vara specialist på tillverkning av bom liftar under 20 meter.
Från allra första början samarbetade Leguan med Avant Tecno Oy. Leguan har utnyttjat Avant Tecno: s expertis inom tillverkning
av kompakta hjullastare med hydrostatisk transmission. Leguan konceptetet skapades genom att kombinera kunskapen om
liftar och kompakt lastare. Som med alla produkter inom Avant Koncernen, delar Leguan Lifts samma kompetens, innovativa
produktutveckling och unik design i kombination med höga krav på reservdels tillgänglighet.
Vid utformningen av den senaste 135-modellen, har Leguan ännu en gång visat sig vara en pionjär. Vi har utnyttjat både vår 25 åriga
erfarenhet på bom liftar samt den know-how som finns av mer än 40 000 sålda Avant lastare.

Ylötie 10, FI-33470 Ylöjärvi, Finland
Tel. +358 3 347 6400 Fax +358 3 347 6446
leguan@avanttecno.com

Made in Finland

LEGUAN har en policy om att ständigt arbeta för förbättringar och förbehåller sig därför rätten att ändra specifikationerna utan föregående meddelande. © 2015 LEGUAN Lifts Oy. All rights reserved.

www.leguanlifts.com

