ALP

Výhradní zastoupení pro Českou
a Slovenskou republiku

www.safetech-pro.com

AERIAL LADDER PLATFORM – AUTOMOBILOVÉ PLOŠINY

ALP 325

ALP 330

dostupná výška

29,50 m

32,50 m

33,00 m

boční vyložení
(se 120 kg)

21,00 m

24,00 m

24,00 m

max. neg. dosah

5,00 m

5,00 m

5,00 m

překlenutí
(up and over)

7,50 m

9,00 m

9,00 m

bezp. prac. zatížení 400 kg

400 kg

400 kg

rozměry koše

2.000 × 1.000 × 1.100 mm

2.000 × 1.000 × 1.100 mm

2.000 × 1.000 × 1.100 mm

tel. nást. plocha
před košem

1.360 × 520 mm

1.360 × 520 mm

1.360 × 520 mm

délka*

9.000 mm cca.

9.800 mm cca.

9.980 mm cca.

šířka*

2.500 mm cca.

2.500 mm cca.

2.500 mm cca.

výška*

3.500 mm cca.

3.300 mm cca.

3.600 mm cca.

min. nosnost

18.000 kg

18.000 kg

26.000 kg

průtok lafetovou
proudnicí

3.800 l / min

3.800 l / min

3.800 l / min

max. přípustná
rychlost větru

14 m / s

14 m / s

14 m / s

*transportní rozměry – v závislosti na typu použitého podvozku

Albert Ziegler GmbH, Memminger Str. 28, D-89537 Giengen/Brenz, Německo
E-mail ziegler@ziegler.de, Telefon +49 7322 951-0, Fax +49 7322 951-211
www.ziegler.de/en

IIIustrations may include optional equipment which is not part of the standard scope of delivery or service.
Reserve technical changes. For misprints we accept no liability.
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ALP
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AERIAL LADDER PLATFORM – AUTOMOBILOVÉ PLOŠINY

ALP 444

ALP 727

dostupná výška

37,50 m

44,00 m

72,00 m

boční vyložení
(se 120 kg)

24,00 m

23,50 m

32,00 m

max. neg. dosah

5,00 m

5,00 m

11,00 m

překlenutí
(up and over)

8,50 m

10,00 m

24,00 m

bezp. prac. zatížení 400 kg

500 kg

500 kg

rozměry koše

2.000 × 1.000 × 1.100 mm

2.000 × 1.000 × 1.100 mm

2.200 × 1.200 × 1.100 mm

tel. nást. plocha
před košem

1.360 × 520 mm

1.360 × 520 mm

1.360 × 520 mm

délka*

9.500 mm cca.

11.250 mm cca.

11.900 mm cca.

šířka*

2.500 mm cca.

2.500 mm cca.

3.948 mm cca.

výška*

3.800 mm cca.

3.750 mm cca.

2.500 mm cca.

min. nosnost

18.000 kg

26.000 kg

38.000 kg

průtok lafetovou
proudnicí

3.800 l / min

3.800 l / min

3.800 l / min

max. přípustná
rychlost větru

14 m / s

14 m / s

14 m / s

*transportní rozměry – v závislosti na typu použitého podvozku

Albert Ziegler GmbH, Memminger Str. 28, D-89537 Giengen/Brenz, Německo
E-mail ziegler@ziegler.de, Telefon +49 7322 951-0, Fax +49 7322 951-211
www.ziegler.de/en

IIIustrations may include optional equipment which is not part of the standard scope of delivery or service.
Reserve technical changes. For misprints we accept no liability.

ALP 375

