Kompletní přehled přívěsných plošin SNORKEL
TL34
TL34 je nejlevnější variantou z řady přívěsných plošin SNORKEL, zajišťující
dosah do 12,2 m s vyložením 5 m. Standardní manuální stabilizátory mají
pracovní půdorysný rozměr jen 2,9x3,4 m. Hmotnost stroje je pouze 1300
kg. Proporcionální hydraulické ovládání pomocí 12 V baterií je citlivé a
bezproblémové, s jednoduchou a nízkonákladovou údržbu.

TL37J
TL37J je plošina na podvozku s nejlepšími parametry v porovnání
cena / výkon. Skládací výložník zajišťuje pracovní dosah do výšky 13,2 m
s vyložením 5,9 m. Výložník délky 1,3 m s možností sklápění 130° a
motorizovaná otoč plošiny zajišťuje lepší manévrovatelnost s plošinou.
Proporcionální hydraulické ovládání zajišťuje jednoduché a přesné
ovládání stejně tak jako její údržba je nenáročná. Podpěry ovládané
hydraulicky jsou standardním vybavením a je možné dodat také zdroj jako
další výbavu.

TL39
TL39 je tuhá přesto kompaktní plošina na podvozku se skládacím
výložníkem a teleskopem. Plošina zajišťuje dosah do výšky 13,8 m
s vyložením 6,4 m. Hmotnost plošiny je pod 1700 kg a tažná délka je pod
5 m. Hydraulicky ovládané podpěry jsou standardní výbavou, na přání je
možné dodat automatické ustavení (nivelizaci) plošiny.

TL49J
Tato 17 m plošina na podvozku se skládacím výložníkem a teleskopem a
koncovým výložníkem umožňujícím sklápění o 140° nabízí perfektní
pracovní dosah s vyložením do strany až 9,1 m. Hydraulické ovládání a
výložníky s těžkou klasifikací zajišťují, že plošina TL49J je robustní stroj
s jednoduchým ovládáním a údržbou. Je dostupný značný výběr napájení
včetně duální energie.

Základní parametry
MODEL
Pracovní výška max.
Nosnost koše max.
Výška složené plošiny
Přepravní délka
Přepravní šířka
Váha stroje (bez obsluhy)

TL 34
12,2 m
215 kg
2,2 m
5,20 m
1,50 m
1 300kg

TL 37J
13,2 m
215 kg
1,95 m
6,40 m
1,48 m
1450 kg

TL39
13,8 m
215 kg
2,2 m
4,90 m
1,60 m
1 694 kg

TL49J
17,0 m
200 kg
2,1 m
7,10 m
1,75 m
2 250 kg

Většina plošin TL série je k dispozici s širokým výběrem pohonných jednotek včetně benzínových,
dieselových, elektrických, kombinovaných (diesel/benzín + DC baterie). Plošiny mohou být vybaveny
navíc generátorem 230V, přívodem vzduchu do koše nebo pracovním osvětlením.

Snorkel XT24SD Přívěsná nůžková plošina
MODEL
Pracovní výška max.
Nosnost koše max.
Rozměr prodlouženého koše
Výška složené plošiny
Přepravní délka
Přepravní šířka
Váha stroje (bez obsluhy)
Zastavěná plocha
Napájecí zdroj - baterie

XT24SD
8,9 m
227 kg
2,44 x 1,22 m
2,27 m
3,10 m
1,55 m
1 350kg
1,93 x 1,55 m
24V DC

Přívěsné plošiny Snorkel splňují vysoké požadavky na kvalitu, odolnost, spolehlivost a přitom jsou
cenově konkurenceschopné. Tyto plošiny jsou jednoduché, mají nízké náklady na údržbu a
jednoduché ovládání. Lze je připojit za většinu osobních automobilů a lehkých užitkových vozidel.
Jsou to vysoce výkonné stroje, které poskytují rychlou návratnost investice.
Pro více informací kontaktujte:
ČEVAS group s.r.o.
Ostravská 51
739 25 Sviadnov, Frýdek-Místek
Tel. 558 655 572, 603 228 387
www.cevas-plosiny.cz

