Norcar a60E1

Nový Norcar a60E1 vám poskytuje špičkový výkon, minimální vibrace, nulové emise a extrémně nízkou
hladinu hluku. Elektrický mininakladač vyžaduje velmi nízkou údržbu a servis, je také zábavný, snadný a
bezpečný. Vzhledem k tomu, že mininakladač je bez emisí, prospívá životnímu prostředí, lidem i zvířatům. To
přináší velké výhody pro vás a vaši firmu.
Norcar a60E1 je ideální pro práci v prostředí citlivých na zvuk s vysokými standardy čistoty, a to jak uvnitř,
tak venku. Proto se dobře hodí pro práci v koňských stájích, na farmách, na stavbách, v parcích a pro údržbu
majetku.
Lithiová baterie miniloaderu se jednoduše nabije pomocí standardního konektoru typu 2 doma, na pracovišti
nebo na nabíjecích stanicích.

Rozměry

Specifikace
Elektrický motor
Jízdní motor
Výkon na jízdu kW/hp
Pracovní motor
Výkon pro hydrauliku kW/hp
Výkon motoru
Výkon kW
Max točivý moment Nm
Max otáčkách motoru
bez nákladu ot/min

Indukční
10/13,4
Indukční
5/6,7

10
80

Elektrický systém
Typ baterie
iLithium-ion (LFP)
Baterie Volt
48
Kapacita baterie kWh
11,6
Kapacita baterie Ah
240
Pracovní doba h
̴8
Doba nab. 230 VAC 16A ̴5
Pomocná baterie Volt
12
Kap. pomocné bat. Ah 12
Výkon pom. bat. W
500

6000

Pracovní výkon
Tlačná síla 50 cm kg
Max zatížení, přímý směr kg
Max zatížení, přímý směr kg
Max zatížení, v natočení kg
Provozní hmotnost kg
Rychlost km/h
Tažná síla Vysoká kg
Pracovní hydraulika l/min

960
960
960
770
1470
11
925
24

Provozní kapaliny
Hydraulická nádrž l
Celkový objem hyd. systému l

50
55

Standardní vybavení
Pracovní světlomety LED, přední
Plovoucí poloha na zvedacím rameni
Multifunkční displej
Odpružená sedačka s područkami, bezpečnostní pás
Chladič hydraulického oleje
Rychloupínací spojka MultiFaster
Kontrola trakce
Pneumatika 23 x 8,5 - 12 IN

Elektricky ovládaná parkovací brzda/bezpečnostní systém
Ruční plyn/nožní plyn
Konektor nabíječky typu 2
Nastavitelný sloupek řízení
Výložník pro teleskop, 600 mm
Bezpečnostní klec ROPS/FOPS
Automatická převodovka - pohon

Nadstandartní vybavení
Paralelní vyrovnávač
Hydraulický rychlouzávěr (pravá strana ramene)
Pracovní světlomety Pro LED
Systém varování před přetížením
vyhřívání sedadel
Čelní sklo
Bzučák couvání
Výbava pro provoz na pozemních komunikacích

Zdvih s paralelním vyrovnávačem
Zámek oscilace
Zpětná zrcátka
Výstražný maják Elektrické
Systém protizávaží
Spodní pancíř

