Snorkel er en førende international producent af løfteplatforme. Vores omfattende sortiment af
lifte sørger for sikkert og effektivt arbejde i højder fra 2 til 66 meter. Vi har den perfekte løsning til
enhver anvendelse, fra vedligeholdelse af det indre af bygninger til de mest krævende byggepladser.
Snorkling blev grundlagt i 1959 af Art Moore og kan se
60 år tilbage på en stolt historie, når det kommer til at
finde praktiske løsninger til sikkert arbejde i højderne.
Vores succes er baseret på at forblive tro mod vores
kerneværdier, som understøtter alt, hvad vi gør. Frem
for alt tror vi på værdien af at fokusere 100% på
vores kunder.
Helt tilbage fra vores rødder inden for brandbekæmpelse
har Snorkel altid flyttet grænserne indenfor design og
denne innovative ånd fortsætter i dag. Snorkel finder
konstant nye løsninger for at arbejde i højden og nye
veje at forbedre sikkerheden og produktivitetet ved at
kunne arbejde i højden fra en lift.
Snorkels motto lyder: “keep it simple” – vi producerer
robuste, pålidelige maskiner, der så effektivt og sikkert
som muligt transporterer dig til det ønskede sted. Vi
bygger lifte, der opfylder dine krav uden at gøre din
arbejdsdag mere kompliceret; lifte fra Snorkel er nemme

at bruge, nemme at vedligeholde og nemme at
reparere.
Vi arbejder hårdt på at øge nærheden til vores
kunder - det internationale Snorkel-team er suppleret
af et netværk af forhandlere og serviceagenter
over hele verden. Uanset hvor du befinder dig, kan
Snorkel levere hurtig og kvalificeret rådgivning på
dit sprog og skaffe hurtig adgang til reservedele og
produktsupport.
Med adgang til et stort udbud af finansielle løsninger
tilbyder Snorkel en række attraktive muligheder for
at erhverve maskiner fra Snorkel på en måde, der er
skræddersyet til dine individuelle forretningsmæssige
behov.
Læs mere om vores produkter og tjenester på:
www.snorkellifts.com

S3006P/S3008P/S3010P/S3210P

S3010E

S3215L

Disse er tilgængelige i 3 arbejdshøjder.
S3006P, S3008P, S3010P og S3210P simple
mini saxlifte, der kan skubbes rundt mellem
jobbene. Disse letvægts lifte kan komme
igennem døre i standard størrelser og er
monteret med markeringsfri hjul som sikrer
en smidig bevæglighed samt et automatisk
bremsesystem, der sikrer liften når der arbejdes
i højden. Den helt nye S3210P er ligeledes
beregnet til udendørs brug på fast underlag.

Den selvkørende S3010E er perfekt egnet til
vedligeholdelse af indvendigt udstyr i store
bygninger. Kompakte dimensioner og en
indvendig venderadius på nul gør den ideel
til arbejde under trange pladsforhold, og den
er tilstrækkelig let til at blive transporteret i
elevatorer. S3010E kan betjenes i fuld højde og
er udstyret med proportionelle ‘point & go’joystickstyringer til komfortabel brug.

Den elektriske letvægtssaxlift S3215L går ikke
på kompromis med ydelse eller holdbarhed.
Den har en arbejdshøjde på 6,6 m og kan
løfte 305 kg og vejer blot 955 kg. S3215Lmodellen indeholder mange af funktionerne
fra Snorkels serie med elektriske saxlifte og
kombinerer fordelene ved en letvægtslift med
lav gulvbelastning med den lange levetid ved
en elektrisk saxlift i fuld størrelse.

S3010P
S3210P

LETVÆGTS-SAXLIFTE

S3010E

Snorkels letvægtssaxlifte er konstrueret til sikkert arbejde ved lave arbejdshøjder og ved anvendelser, der kræver
lav gulvbelastning. Disse lifte er et alternativ til traditionelle løsninger for lave højder såsom stiger, stilladstårne og
podier og giver mange yderligere fordele inden for sikkerhed og produktivitet.
Snorkels letvægtssaxlifte fås i udførelser, der kan skubbes eller er selvkørende og er fremstillet af stål og
indeholder mange af de samme funktioner og komponenter som vores store elektriske saxlifte og har dermed en
lang levetid.
Letvægts-liftene er egnet til brug på byggepladser samt til vedligeholdelse af udstyr og kan takket være deres
lave vægt og kompakte dimensioner nemt transporteres i personelevatorer i bygninger med mange etager.

S3006P

S3008P

S3010P

S3210P

S3010E

S3215L

Max. arbejdshøjde

4,0 m

4,5 m

5,0 m

5,0 m

5,0 m

6,6 m

Platforms kapacitet

240 kg

240 kg

240 kg

240 kg

227 kg

305 kg

Pakket højde

1,7 m

1,8 m

1,8 m

1,8 m

1,8 m

1,9 m

Samlet længde

1,2 m

1,2 m

1,2 m

1,2 m

1,26 m

2,1 m

Samlet bredde

0,75 m

0,75 m

0,75 m

0,81 m

0,77 m

0,81 m

Vægt

310 kg

350 kg

370 kg

470 kg

495 kg

955 kg

S3215L

LETVÆGTS-SAXLIFTE

S3006P
S3008P

S3019E

S4740E

Snorkel S3019E har en sammepakket højde
på 1,76 m hvilket betyder, at den let kan
køre igennem en standard døråbning. Denne
fuld elektriske har en lav indstigningshøjde
takket være den patenterede indbyggede
sax, som pakkes ind i chassiet. Denne S3019E
kan løfte op til 250 kg i platformen, i 5,79 m
platformshøjde og vejer kun 1581 kg.

Denne nye Snorkel S4740E,er den eneste
elektriske Snorkel saxlift hvor du kan vælge
mellem elektrisk eller hydraulisk drift. Med
en max arbejdshøjde på 14,0 m og en
løftekapacitet på 250 kg, kommer denne
batteridrevne Snorkel S4740E med lang drift tid
mellem opladningerne og et platformsudskud
på 1,21 m som standard.

ELEKTRISKE SAXLIFTE
Snorkel’s produktlinie af elektriske saxlifte er designet til at give en høj effektivitet ved at give en lang drifttid
mellem opladningerne.
Snorkels letvægtssaxlifte fås i udførelser, der kan skubbes eller er selvkørende og er fremstillet af stål og
indeholder mange af de samme funktioner og komponenter som vores store elektriske saxlifte og har dermed en
lang levetid.
Både Snorkel S3019E og S4740E deler mange af de samme funktioner som Snorkel’s øvrige saxlift familie.
Herunder vores platformsudskud, salon indgangsdøre og udslåeúge service bokse til hydraulik og batterier.

S3019E

S4740E

Max. arbejdshøjde

7,79 m

14,0 m

Platforms kapacitet

250 kg

250 kg

Pakket højde

1,76 m

2,56 m

Pakket længde

1,91 m

2,3 m

Samlet bredde

0,77 m

1,19 m

Vægt

1581 kg

3100 kg

ELEKTRISKE SAXLIFTE

S3019E
S4740E

S3215E/S3219E

S3220E/S3226E

S4726E/S4732E/S4740E

Snorkel S3219E er en kompakt og
manøvredygtig elektrisk saxlift med en
arbejdshøjde på 7,79 m og en løftekapacitet på
250 kg. Den kan køre gennem en almindelig
døråbning og kan anvendes udenfor af én
person. Den har de samme funktioner som
den mindre Snorkel-model S3215E og en
arbejdshøjde på 6,6 m men kan løfte op til
272 kg.

Snorkel S3220E har en arbejdshøjde på
op til 8,1 m og en platformskapacitet på
407 kg. S3220E indeholder en teleskopisk
platformsforlængelse, der kan rulles ud,
på 0,91 m og en indgangslåge i stil med
en saloondør som standard og overvinder
stigninger på op til 25%. S3226E er udstyret
med samme chassis som S3220E og kan løfte
op til 250 kg indtil en arbejdshøjde på 9,9 m.

Ved at tilbyde den største løftekapacitet i
Snorkel familiens saxlifte program, er disse
modeller idelle for brugeren, der har behov
for ekstra kapacitet. Snorkel S4726E kan løfte
imponerende 454 kg til en arbejdshøjde på
9,8 m, Snorkel S4732E kan løfte 350 kg til
en arbejdshøjde på 11,8 m mens den helt
nye S4740E, der både leveres med hydraulisk
og elektrisk drift, kan løfte 250 kg til en
arbejdshøjde på 14,0 m.

S3219E
S3220E
S3226E

SAXLIFTE MED HYDRAULISK DREV

S4726E
S4732E

Saxlifte med hydraulisk drev er konstrueret med henblik på lavere omkostningerne for ejerne. Saxlifte fra
Snorkel er udstyret med en lang række funktioner, der både er til fordel for ejeren og operatøren, og sætter nye
standarder i industrien.

S4740E

En dobbelt saxpakke og forstørrede bolte sørger for øget stabilitet, og konstruktionen af 100% stål er robust
og holdbar over en lang levetid. Komponenter af høj kvalitet øger maskinens pålidelighed, og de forstørrede
hovedbolte minimerer risikoen for beskadigelse ved arbejdet. En stationær øvre styreenhed reducerer risikoen
for tyveri eller beskadigelse og indbefatter en integreret stikdåse til håndværktøj. Indgangslåger i stil med en
saloondør er monteret som standard og giver nem adgang til platformen, selv når der bæres værktøj.
Teleskopiske platformsforlængelser, der kan rulles ud, øger arbejdsområdet, og de dobbelte sidedøre sørger for
nem adgang til komponenter indefra, selv når pladsen er begrænset. Snorkels proportionale styresystem, der
er nemt at betjene, sørger for nøjagtig styring, hvor du behøver det mest - og batterier sikrer, at den elektriske
sakselift fortsætter arbejdet, så længe du ønsker det.
S3215E

S3219E

S3220E

S3226E

S4726E

S4732E

S4740E

Max. arbejdshøjde

6,6 m

7,79 m

8,1 m

9,9 m

9,8 m

11,8 m

14,0 m

Platforms kapacitet

272 kg

250 kg

409 kg

250 kg

454 kg

350 kg

250 kg

Pakket højde

2,02 m

2,11 m

2,17 m

2,3 m

2,3 m

2,39 m

2,56 m

Samlet længde

1,78 m

1,78 m

2,3 m

2,3 m

2,3 m

2,3 m

2,3 m

Samlet bredde

0,81 m

0,81 m

0,81 m

0,81 m

1,19 m

1,19 m

1,19 m

Vægt

1227 kg

1438 kg

2045 kg

2268 kg

2250 kg

2693 kg

3100 kg

SAXLIFTE MED HYDRAULISK DREV

S3215E

S2255RT/S2755RT

S2255RTE/S2755RTE

Snorkel S2255RT og S2755RT er smalle diesel
saxlifte special designet til arbejde i snævre
arbejdsområder hvor en standard saxlift vil
have svært ved at komme til. Designet til, at
forcere svære områder med liftenes stærke 4
hjuls træk og pendul bagaksel. Begge modeller
fåes også som Bi-energi og deres letvægts
design gør det muligt, at transportere dem på
en maskintrailer mellem jobbene.

Fås nu som en nulemissionel løsning. De nye
lithium-ion batteridrevne Snorkel S2255RTE
og S2755RTE kan nemt navigere i lukkede
og snævre rum indendørs og udendørs med
deres ultra-smalle dimensioner. Elektrisk strøm
reducerer støj i mærkbar grad og eliminerer
støvproduktion. Og dæk, der ikke markerer,
efterlader ingen spor. Disse lifte leverer
imponerende 4-hjulstræk og lange driftscyklusser
på en enkelt opladning, og de kan genoplades
natten over eller del-oplades efter behov.

S2755RT
S2255RTE
S2755RTE

SMAL SAKSE-LIFT TIL UJÆVNT TERRÆN
Succes fås i alle størrelser. Snorkels sakselifte til ujævnt terræn og deres smalle bredde på 1,45 m bredde og
en samlet lav vægt betyder, at de kan transporteres ved hjælp af en tandem-trailer mellem opgaverne. Kraftigt
pakket i en kompakt sakse-lift til ujævnt terræn, gør disse modeller ideelle til arbejde i højderne på trange steder
med imponerende 35% klatreevne.
Som et kompakt alternativ til store, dobbelte diesel-sakselifte med høj kapacitet, kan de smalle Snorkel S2255RT
og S2755RT drives på store byggepladser såvel som på mindre projekter, såsom skur- og staldkonstruktion.
Begge modeller fås også med en hybridløsning, der giver fleksibilitet på arbejdsstedet til at arbejde udendørs på
dieselmotoren og derefter skifte til nulemissionel elektrisk strøm til indendørs arbejde.
Flor at sikre den nulemissionelle ydeevne, leveres de nye Snorkel S2255RTE og S2755RTE med en langvarig
lithium-ion batteri-løsning i stedet for en dieselmotor. Disse elektrisk drevne enheder leverer en løsning fuldt på
højde med tilsvarende dieselmodeller, og de kan arbejde en hel arbejdsdag på en enkelt opladning. Udstyret med
dæk der har højt vejgreb, og som ikke afsætter aftryk, giver disse lifte en ren og støjsvag drift uanset om der
arbejdes udendørs eller indendørs
S2255RT

S2755RT

S2255RTE

S2755RTE

Max. arbejdshøjde

8,5 m

10,1 m

8,5 m

10,1 m

Platforms kapacitet

420 kg

300 kg

420 kg

300 kg

Pakket højde

2,35 m

2,5 m

2,35 m

2,5 m

Samlet længde

3,3 m

3,3 m

3,3 m

3,3 m

Samlet bredde

1,45 m

1,45 m

1,45 m

1,45 m

Vægt

2410 kg

2750 kg

2410 kg

2750 kg

SMAL SAKSE-LIFT TIL UJÆVNT TERRÆN

S2255RT

S2770RT/S3370RT/S3970RT

S2770RTE/S3370RTE/S3970RTE

Modellerne S2770RT, S3370RT & S3970RT
har lav vægt, er kompakte og er ideelle til
udendørs arbejde under trange pladsforhold
mellem bygninger. Med deres store frihøjde
og pendulaksel klarer de hårdt terræn uden
besvær, og de er udstyret med automatiske
selvnivellerende støttefødder og et udskud
på 1,2 m, der kan rulles ud, som standard.
Alle tre modeller fås også som Bi-energi drift.

NUL emission uden at gå på kompromis med
ydeevnen, de nye S2770RTE, S3370RTE og
S3970RTE elektriske terrængående saxlifte
giver unik manøvredygtighed. Drevet af Litium
- ion batterier sørger for mindre støj end en
dieseldrevet model - med lang drifttid mellem
opladninger. Liften kommer med 4 hjuls træk
og støtteben som standard kan disse modeller
forcere selv det sværeste terræn og samtidig
bruges indendørs.

S3970RT

KOMPAKTE TERRÆNGÅENDE SAXLIFTE

S2770RTE

Snorkels S-RT-serie er et komplet produktudbud af kompakte dieseldrevne saxlifte til hårdt terræn. Alle lifte
i serien har en stor platform og høj løftekapacitet og fremragende terrængående egenskaber - og de er alle
udstyret med et kraftfuldt firehjulstræk til håndtering af hårdt terræn.
Snorkels kompakte saxlifte fås også i bi-energi-udførelse for optimal fleksibilitet på arbejdsstedet – arbejd først
udvendigt på bygningen og anvend derefter den samme maskine til det indendørs arbejde. Med batteridriften
kan de skærpede love og forskrifter på støj- og emissionsområdet desuden overholdes.
NUL emission uden at gå på kompromis med ydeevnen, de nye S2770RTE, S3370RTE og S3970RTE elektriske
terrængående saxlifte giver unik manøvredygtighed og holdbarhed. Drevet af langtids holdbare Lithium-ion
batterier, leverer hver model mindre støj end en konvientionel diesel lift men med lang drifttid mellem hver
opladning.

S2770RT

S3370RT

S3970RT

S2770RTE

S3370RTE

S3970RTE

Max. arbejdshøjde

10,1 m

12,0 m

13,8 m

10,1 m

12,0 m

13,8 m

Platforms kapacitet

580 kg

454 kg

350 kg

580 kg

454 kg

350 kg

Pakket højde

2,61 m

2,7 m

2,95 m

2,61 m

2,7 m

2,95 m

Samlet længde

3,4 m

3,4 m

3,4 m

3,4 m

3,4 m

3,4 m

Samlet bredde

1,8 m

1,8 m

1,8 m

1,8 m

1,8 m

1,8 m

2886 kg

3620 kg

3790 kg

2800 kg

3620 kg

3790 kg

Vægt

S3370RTE
S3970RTE

KOMPAKTE TERRÆNGÅENDE SAXLIFTE

S2770RT
S3370RT

S9033RT/S9043RT/S9053RT

S9031RT-HC/S9043RT-HC

S9056RT-HC/S9070RT-HC

De nye terrængående Snorkel S9033RT,
S9043RT og S9053RT har store platforme,
beregnet til byggepladsen. Udstyret med en
stor platform med udskud som standard,
tilbyder disse modeller en flot løftekapacitet.
Fantastiske køreegenskaber på en rå
byggeplads med den kraftfulde 4 hjulstræk og
som option dobbelt udskud hvilket giver ekstra
arbejdsområde.

De nye terrængående Snorkel S9031RT-HC
og S9043RT-HC er med ultra kapacitet idelle
til arbejde med tunge materialer i platformen
sammen med unikke off road kvaliteter. Det
kraftige design giver “bedste i klassen” løfte
kapacitet. Med dobbelt maskinel udskud og
ekstra brede låger til paller som standard gør
det arbejde i højden let med både værktøj og
materialer.

De nye terrængående Snorkel S9056RT-HC
og S9070RT-HC er holdbart designet til
at bære store laste. Udstyret med dobbelt
maskinel udskud og hydrauliske støtteben
med auto nivillering tilbyder disse modeller
den største kapacitet i denne familie af lifte
med exceptionelle terrængående egenskaber
og ekstra brede låger til paller til at laste
materialer.

S9053RT
S9031RT-HC

KOMPLET PRODUKTLINJE STORE PLATFORMS SAKSELIFTER

S9043RT-HC
S9056RT-HC

Tunge opgaver er lette for Snorkels nye produkt linje af terrængående sakselifte med stor platform,. Den
rummelig platform kan udvides med dobbelt udskud for at maksimere arbejdsområdet på modellerne Snorkel
S9033RT, S9043RT og S9053RT.

S9070RT-HC

Snorkel S9031RT-HC, S9043RT-HC, S9056RT-HC og S9070RT-HC tilbyder den bedste løftekapacitet i klassen til
de tunge opgaver. Som standard gør en ekstra bred 1,9 m palleport det let at indlæsse og bære værktøjer og
materialer til arbejde i højden.
Den kraftfulde firehjuls drift på hele produktlinien giver fremragende terræn- kvaliteter for arbejde under selv de
hårdeste forhold, ideel til byggeri og udlejning.

S9033RT*

S9043RT*

S9053RT*

S9031RT-HC*

S9043RT-HC*

S9056RT-HC*

S9070RT-HC*

Max. Arbejdshøjde

11,8 m

15,1 m

17,9 m

11,4 m

15,1 m

19,1 m

23,3 m

Platforms kapacitet

1134 kg

680 kg

680 kg

1814 kg

1587 kg

1134 kg

907 kg

Pakket højde

2,97 m

2,99 m

3,2 m

2,77 m

2,77 m

3,09 m

3,43 m

Samlet længde

4,08 m

4,08 m

4,08 m

4,87 m

4,87 m

4,87 m

4,87 m

Samlet bredde

2,28 m

2,28 m

2,28 m

2,28 m

2,28 m

2,28 m

2,28 m

Vægt

6759 kg

7500 kg

7484 kg

6803 kg

7711 kg

9072 kg

11566 kg

*Foreløbige specifikationer - disse bekræftes ved bestilling.

KOMPLET PRODUKTLINJE STORE PLATFORMS SAKSELIFTER

S9033RT
S9043RT

SL26RT/SL30RT

SL26RTE/SL30RTE

SL26RT har en sikker arbejdsbelastning på
680 kg og en arbejdshøjde på 10,0 m.
Platformen, der måler 1,72 m x 3,66 m, leveres
med enplatformsforlængelse på 0,91m
for yderligere rækkevidde. SL30RT har en
arbejdshøjde på op til 11,0 m, en stor platform
på 1,72 m x 4,23 m og en løftekapacitet på
590 kg. Begge modeller kan køre i fuld højde
selv på skrænter med forskellige hældninger
som f.eks. ramper i parkeringshuse med dens
imponerende 4 hjuls drift.

De nye emissionsfrie, lithium-ion Snorkel
SL26RTE og SL30RTE leverer stille, og alligevel
kraftfuld ydelse, med imponerende egenskaber
som 4-hjulstræk og en lang driftscyklus mellem
opladninger. Med elektrisk selvnivellering på
stigninger uden støtteben kan det elektriske
hastighedsniveau køres i fuld højde og klatrer
på stigninger op til 50%. SL26RTE har mere
kompakte dimensioner og leveres med et
udskud på platformen.

SL26RTE
SL30RTE

SPEED LEVELS
Når andre maskiner ikke kan, så kan du stole på Snorkel Speed Level. Platformen kan automatisk selv nivellere,
mens den arbejder på skråninger op til 13° fra side til side og op til 9° fra front-to-bagende uden støtteben.
Kombineret med fremragende frihøjde, fremragende løftekapacitet og kraftfuldt 4-hjuls drift, kan Snorkel Speed
Level klare de hårdeste arbejdsforhold.
De nye elektriske versioner har lithium-ion batterikraft, der giver en stille, langvarig ydelse med fremragende
terrænfunktioner. Vedligeholdelsesfrie batterier med høj effektivitet giver mulighed for højere drejningsmoment,
højere hastigheder og kan køres i skråninger i fuld højde, mens de opfylder kravene til jobbene med nul emission
og væsentlig støjreduktion.

SL26RT

SL30RT

SL26RTE

SL30RTE

Max. Arbejdshøjde

10,0 m

11,0 m

10,0 m

11,0 m

Platforms kapacitet

680 kg

590 kg

680 kg

590 kg

Pakket højde

2,6 m

2,6 m

2,6 m

2,6 m

Samlet længde

3,79 m

4,3 m

3,79 m

4,3 m

Samlet bredde

2,13 m

2,13 m

2,13 m

2,13 m

3500 kg

3400 kg

3500 kg

3450 kg

Vægt

SPEED LEVELS

SL26RT
SL30RT

UL25/UL32/UL40

TM12

TM12E/TM16E

De mobile mastelifte fra den robuste
og kompakte UL-serie kan nemt køre
gennem almindelige døråbninger og en lille
støttefodsflade. Vores teleskopiske Girder Lockmast sørger for sikre og stabile arbejdsforhold
op til 14,1 m. Hjul, der ikke smitter af, og
et easy loader-system til transportformål er
monteret som standard.

Den originale selvstyrende teleskopmastlift er
på grund af sin store fleksibilitet og holdbarhed
populær i hele verden. Snorkel TM12 kan
køre gennem almindelige døråbninger og
transporteres i personelevatorer og er ikke
desto mindre i stand til at løfte to personer
med værktøj til en sikker arbejdshøjde på
5,6 m.

TM12E/TM16E er udstyret med et elektrisk
drivsystem, der har længere arbejdscyklusser
end versionen med det hydrauliske drev og
sørger for øget effektivitet på arbejdsstedet.
Med en indvendig drejeradius på nul er TM12E/
TM16E perfekt egnet til arbejde under trange
pladsforhold og kan nemt køre gennem en
almindelig døråbning og transporteres i en
elevator. Platformsforlængelsen på 0,5 m, der
kan rulles ud, giver yderligere rækkevidde.

UL32
UL40
TM12

MASTLIFTE

TM12E

Snorkels mastlifte i UL-Serien, er konstrueret til entreprenører og eksperter i indendørs vedligeholdelse. De er
bærbare og konstrueret i letvvægtsmaterialer. Snorkels teleskopiske Girder Lock-mastedesign, der anvendes på
UL-serien, sørger for fremragende stabilitet og rækkevidde kombineret med en fremragende løftekapacitet.
Hvis man foretrækker en selvstyrende enhed, er Snorkels TM12-model den ideelle teleskopiske mastlift til de
fleste anvendelser. Den hydraulisk drevede TM12 kan køre gennem almindelige døråbninger og transporteres i
passagerelevatorer og er ikke desto mindre i stand til at løfte to personer med værktøjer. TM12 fås nu også som
TM12E og TM16E med elektrisk drev for øget effektivitet på arbejdsstedet.

UL25

UL32

UL40

TM12

TM12E

TM16E

Max. arbejdshøjde

9,6 m

11,7 m

14,1 m

5,6 m

5,65 m

6,87 m

Platforms kapacitet

159 kg

136 kg

136 kg

227 kg

227 kg

227 kg

Pakket højde

1,99 m

2,51 m

2,9 m

1,62 m

1,7 m

1,98 m

Samlet længde

1,26 m

1,32 m

1,32 m

1,34 m

1,37 m

1,37 m

Samlet bredde

0,74 m

0,74 m

0,74 m

0,76 m

0,76 m

0,76 m

Vægt (AC)

390 kg

435 kg

470 kg

-

-

-

Vægt (DC)

420 kg

465 kg

500 kg

830 kg

1016 kg

1105 kg

TM16E

MASTLIFTE

UL25

MB20J/MB26J

A38E

A46JE

Den ultrasmalle MB-serie sikrer et fremragende
arbejdsområde i meget begrænsede indendørs
områder. MB-serien er ideel til anvendelser på
snævre steder, der kræver bevægelser opad og
fremover, og har en 360° mastrotation med
yderligere rækkevidde fra dens knækarms bom

A38E er med sin lave vægt både holdbar
og pålidelig og er førende i sin klasse med
en arbejdshøjde på op til 13,5 m og en
rækkevidde på op til 6,1 m. Knækarmens
vertikal/horisontal-bomudførelse sørger for et
fremragende arbejdsområde for operatøren og
leveres nu standardmæssigt med motordrevet
platformsrotation og Snorkel Guard™.

Denne 2WD, batteri/elektriske version
af A46JRT er en teleskopplatform, der
klare arbejdshøjder op til 16,0 m. Med
en arbejdsrækkevidde på 7,35 m og
en udliggerlængde på 1,5 m er denne
selvstyrende bom et yderst fleksibelt redskab.
Den rummelige 1,83 m x 1,0 m platform kan
løfte to personer med værktøj og har en
motordrevet 160°-rotation.

MB26J
A38E
A46JE

ELEKTRISKE BOMLIFTE
Snorkels brancheførende A-serie med elektriske knækarms bomlifte kombinerer en fremragende
manøvredygtighed med en ren og støjsvag drift og har arbejdshøjder på op til 16,0 m med batteridrevne
maskiner uden emissioner.
MB-serien er designet til lagerhaller og detailsalgsområdet og indeholder fleksible bomlifte, der er perfekt
egnede til lagerarbejde og arbejde i højder i smalle lagergange og lige så egnede til industriel vedligeholdelse.
Alle elektriske bomlifte fra Snorkel med arbejdshøjder over 13,0 m er standardmæssigt udstyret med det
sekundære afskærmningssystem Snorkel Guard™.

MB20J

MB26J

A38E

A46JE

Max. arbejdshøjde

8,1 m

9,8 m

13,5 m

16,0 m

Platforms kapacitet

215 kg

215 kg

215 kg

227 kg

Pakket højde

1,98 m

1,98 m

2,0 m

2,0 m

Samlet længde

2,41 m

2,8 m

4,1 m

5,6 m

Bredde

0,81 m

1,0 m

1,5 m

1,7 m

Vægt

2590 kg

2660 kg

3880 kg

6664 kg

ELEKTRISKE BOMLIFTE

MB20J

A46JRT/A46JRTE

A62JRT

AB80J/AB85J

Snorkel A46JRT er en dieseldrevet førende lift i
sin klasse, der leverer en arbejdshøjde på op til
16,3 m og en rækkevidde på 7,35 m. A46JRT er
designet til manøvredygtighed i trange rum og
har en indvendig drejningsradius på kun 0,8 m,
en 1,5 m rigningsbom for fleksibilitet i højden,
og bommen roterer uden haleudsving. Den
nye A46JRTE er drevet af lithium-ion-batterier
for lydløs ydeevne uden emissioner, selv i hårdt
terræn.

Snorkel A62JRT har en lille indvendig
drejeradius takket være sin optimerede
tohjulsstyring og zero tail-udførelsen uden
bagudhæng. Denne lift er blandt andet
velegnet til platformshøjder op til 18,8 m og
en vertikal/horisontal-frihøjde på 9,0 m. Den
har også den største platform i sin klasse og
en meget kompakt længde i indkørt tilstand
på 8,5 m til transport. Pendeulforakslen sørger
for, at alle fire dæk er i kontakt med jorden, når
bommen er kørt ind eller løftet op.

AB85J er den største model i Snorkels
teleskopbomsudvalg med en arbejdshøjde på
27,7 m og en rækkevidde på op til 18,8 m. Den
suveræne ”up and over” kombineret med dreje
led på jib, giver fremragende manøvredygtighed
i luften, mens et firehjulstræk og firehjulsstyring
gør maskinen til et fremragende redskab på
enhver byggeplads. AB80J har en arbejdshøjde
på 26,3 m og har de samme funktioner som
AB85J bortset fra dreje led på jib.

A62JRT
AB80J

DEDIKEREDE BOMLIFTE

AB85J

Snorkels serie med knækarms bomlifte er konstrueret til de krævende arbejdsopgaver og kombinerer
fremragende manøvredygtighed med power og præcision. Disse lifte har mange funktioner, der er førende i
deres klasse, og arbejdshøjder på op til 27,7 m og en løftekapacitet, der rækker til to personer med værktøjer.
Snorkels dedikerede bomlifte tilbyder den ultimative værktøjskasse, inklusive ”op-og-over” muligheder
– og dedikeret rig er standard. Et problemfrit, proportionalt operativsystem giver præcis kontrol, hvor du
har mest brug for det, og alle Snorkel bomlifte er som standard udstyret med Snorkel Guard™ sekundært
beskyttelsessystem.
Den nye Snorkel A46JRTE, der nu tilbyder en nulemissionsløsning til ujævnt terræn, erstatter A46JRTs
dieselmotor med kraftige, vedligeholdelsesfrie lithium-ion-batterier, der leverer højere drejningsmoment
og højere hastigheder for forbedret 4-hjulstræk, mens de møder krav til arbejdspladsen for støj- og
emissionsreduktioner.

A46JRT

A46JRTE*

A62JRT

AB80J

AB85J

Max. arbejdshøjde

16,3 m

16,3 m

20,8 m

26,3 m

27,7 m

Platforms kapacitet

227 kg

227 kg

227 kg

227 kg

227 kg

Pakket højde

2,16 m

2,16 m

2,6 m

3,0 m

3,0 m

Pakket længde

5,7 m

5,7 m

8,6 m

9,8 m

12,5 m

Bredde

2,1 m

2,1 m

2,4 m

2,6 m

2,6 m

7540 kg

7540 kg

11300 kg

16692 kg

17500 kg

Vægt

*Foreløbige specifikationer - disse bekræftes ved bestilling.

DEDIKEREDE BOMLIFTE

A46JRT
A46JRTE

400S/460SJ

600S/660SJ

600S/660SJ ALL-TERRAIN

Snorkels teleskopiske bomlift 400S har
en arbejdshøjde på op til 14,2 m og en
rækkevidde på 10,6 m. For yderligere
fleksibilitet tilbydes 460SJ-modellen, der er den
samme maskine, blot med en ekstra 1,67 m jib
arm. 460SJ har en arbejdshøjde på op til 16 m
og en rækkevidde på 12,3 m. 400S- og 460SJmodellerne har en stigningsevne på op mod
50% takket være det kraftfulde firehjulstræk
og den standardmæssige pendulaksel.

Snorkel teleskopbom 600S har en maksimal
arbejdshøjde på 20,3 m og fås også i
modellen 660SJ med en 1,67 m jib bom for
øget fleksibilitet. 600S og 660SJ er udstyret
med Snorkels innovative 2,44 m x 0,91 m
platform med adgang fra tre sider samt alle
proportionale bomfunktioner, herunder
udligger og platformsrotation. 660SJ kan køres
ind til en længde på blot 8,3 m til transport.

Den nye option ‘All Terrain’ system, der
er tilgængeligt til Snorkel 600S og 660SJmodellerne, er designet med en aktiv pendul
akselog giver en smidig køreoplevelse samt
fremragende egenskaber i terræn med hjælp
fra fire uafhængige gummibånd. Liftene kan
klatre op til 45% i ujævnt terræn uden at synke
ned i løst undergrund som , blød jord, sand,
sne eller mudder.

600S
660SJ

TELESKOP BOMLIFTE I MELLEMSTØRRELSE
Snorkel’s teleskop bomlifte i mellemstørrelsen er designet til de hårde jobs og er bygget til at holde.
Kombinationen mellem kraftfulde dieselmotorer, enestående frihøjde og motorer med højt drejningsmoment
giver fremragende præstationer i et råt terræn. Et dobbelt sammenfoldeligt design maksimerer løftekapaciteten,
så mere værktøj og materialer kan rummes, hvilket øger produktiviteten.
De nye Snorkel 400S, 460SJ, 600S og 660SJ-modeller er konstrueret med et almindelgt chassis, der gør arbejdet
nemmere for serviceteknikeren og minimerer behovet for reservedelslagre. Alle teleskopbomlifte fra Snorkel er
standardmæssigt udstyret med det sekundære afskærmningssystem Snorkel Guard™.
Den nye option ”All Terrain” bæltesystem er tilgængeligt til Snorkel 600S- og 660SJ-modellerne. Det
forbedrer ydeevnen i vanskeligt terræn. Det bredere “fodaftryk” leverer mindre jordtryk end hjulene, og bløde
gummibælter kan krydse bløde og følsomme miljøer takket være øget trækkraft.

600S

660SJ

ALL TERRAIN

ALL TERRAIN

22,0 m

20,5 m

22,1 m

454 kg

454 kg

454 kg

454 kg

2,38 m

2,51 m

2,51 m

2,61 m

2,61 m

7,57 m

8,6 m

9,2 m

10,1 m

9,2 m

10,1 m

Bredde

2,31 m

2,31 m

2,24 m

2,24 m

2,46 m

2,46 m

Vægt

7135 kg

7829 kg

11176 kg

12982 kg

13027 kg

13750 kg

400S

460SJ

600S

660SJ

Max. arbejdshøjde

14,2 m

16,0 m

20,3 m

Platforms kapacitet*

454 kg

454 kg

Pakket højde

2,38 m

Pakket længde

*Begrænset område

TELESKOP BOMLIFTE I MELLEMSTØRRELSE

400S
460SJ

TB80/TB86J

TB120/TB126J

Snorkel TB80 har en arbejdshøjde på 26,4 m
og en rækkevidde på 21,7 m. Den er udviklet til
byggepladser og leveres med firehjulstræk som
standard. For øget fleksibilitet tilbyder vi TB86J,
der er den samme maskine blot med en 2,0 m
jib, der giver en arbejdshøjde på 28,2 m og en
rækkevidde på 23,9 m.

Snorkel TB120 har en maksimal arbejdshøjde
på 38,6 m og en rækkevidde på op til 18,9 m.
Den er udviklet til byggepladser og har et
kraftfuldt firehjulstræk som standard foruden
en fast foraksel og en bagaksel, der kan
forlænges. For øget fleksibilitet tilbyder vi
samme maskine med en 2,0 m jib, der har en
arbejdshøjde på 40,4 m og en rækkevidde på
19,2 m.

TB120
TB126J

STORE TELESKOP BOMLIFTE
Snorkels teleskopbomlifte er designet til lodret og vandret rækkevidde, de hårde jobs og er bygget til at
holde. Den kraftfulde dieselmotor med et højt drejningsmoment kombineret med enestående frihøjde giver
fremragende præstationer i terræn.
Ved hjælp af hydraulik og relæer, konstruerer vi enkelthed og leverer robuste lifte, der er lette at betjene og lette
at servicere og reparere.
Alle Snorkel teleskop bomlifte er som standard udstyret med Snorkel Guard™ som sekundært sikkerhedssystem.

TB80

TB86J

TB120

TB126J

Max. Arbejdshøjde

26,4 m

28,2 m

38,6 m

40,4 m

Platforms kapacitet

227 kg

227 kg

227 kg

227 kg

Pakket højde

2,9 m

2,9 m

3,0 m

3,2 m

Pakket længde

11,8 m

12,9 m

12,9 m

13,6 m

Bredde

2,6 m

2,6 m

2,6 m

2,6 m

16480 kg

17549 kg

17917 kg

19000 kg

Vægt

STORE TELESKOP BOMLIFTE

TB80
TB86J

Snorkel 2100SJ

MEGA TELESKOP BOMLIFTE
Den nye Snorkel 2100SJ er verdens største selvkørende teleskop
bomlift. Denne mega teleskop bomlift når nye højder og har en
5-sektionsbom med enestående vandret rækkevidde på 30,5 m og
en 9,1 m jibbom, der giver fremragende ”up-and-over” egenskaber.
Robust 4-hjulstræk og fem måder at styre på, leverer fremragende
præstationer i terræn med en smal indvendig drejningsradius hvilket
giver fremragende manøvrerbarhed omkring arbejdsstedet. Dets
innovative patent. Statisk akseltransformation og smal akselafstand
giver stabilitet på jobbet og gør den let at transportere. Det
sekundære øvre betjeningpanel giver ultra-præcis placering af
platformen, hvilket gør det muligt for operatøren at vende mod
kørselsretningen, hvilket er ideelt, når man arbejder tæt på følsomme
strukturer eller materialer, såsom glasfacader.
2100SJ
Den nye Snorkel 2100SJ er Snorkels største
dieseldrevne teleskopbomlift, med flere
patenterede designfunktioner i industrien, der
er til gavn for både operatør og ejer. Med en
branchens førende maksimale arbejdshøjde på
66,0 m har denne selvkørende bomlift også en
imponerende maksimal rækkevidde på op til
35,1 m. 2100SJ er i stand til at løfte op til
454 kg** og har en sammenpakket bredde på
kun 2,5 m og en transportlængde på 15,5 m.

2100SJ*
Max. Arbejdshøjde

66,0 m

Platforms kapacitet

454 kg**

Pakket højde

3,0 m

Pakket længde

23 m

Transport bredde

2,5 m

Vægt

41730 kg

*Foreløbige specifikationer - bekræftes ved bestilling. **Begrænset område.

MEGA TELESKOP BOMLIFTE

2100SJ

TL37J

TL39

TL49J

TL37J er en højtydende trailerlift med et
fremragende pris-ydelses-forhold. Dens
knækarms bom har en arbejdshøjde på
12,9 m og en rækkevidde indtil 5,6 m. En
1,3 udligger med 130° arbejdsradius og
motordrevet platformsrotation sørger for
øget manøvredygtighed. Fuldt proportionale
hydrauliske styreenheder sikrer, at TL37J både
er nem at anvende og vedligeholde.

TL39 er en kraftfuld og kompakt knækarms
bom/teleskopbom i trailerudførelse med en
arbejdshøjde på 13,5 m og en rækkevidde på
6,4 m. Denne maskine vejer mindre end
1500 kg og har en transportlængde på blot
5,1 m. Hydrauliske støttefødder er standard,
og selvnivellering fås som ekstraudstyr.

Denne 16,7 m knækarms bom/teleskopbom
i trailerudførelse og 130° udlæg giver et
fremragende arbejdsområde på 8,5 meter.
Med sine hydrauliske styreenheder med
strømforsyning og bomme til tungt gods er
TL49J en robust maskine, der en nem at
betjene, vedligeholde og reparere. Der tilbydes
forskellige strømforsyningsvarianter, herunder
bi-energi-udførelsen.

TL39
TL49J

TL-SERIEN-TRAILERLIFTE
Snorkels trailerlifte er højtydende, robuste og pålidelige lifte, der er meget prisfordelagtige. Maskinerne kan
vedligeholdes nemt og omkostningsfordelagtigt og er nemme at betjene. De kan bugseres af de fleste biler og
lette erhverskøretøjer og er højtydende og giver dermed god valuta for pengene.
De fleste trailerlifte fra Snorkel fås med forskellige energikoncepter, herunder i benzin-, diesel-, elektrisk og
bi-energi-udførelse. Ekstraudstyret indbefatter en lufttilførselsledning til platformen, friktionsdrevsassistent og
platformsprojektører.

TL37J

TL39

TL49J

Max. Arbejdshøjde

12,9 m

13,5 m

16,7 m

Platforms kapacitet

215 kg

215 kg

200 kg

Pakket højde

2,1 m

2,01 m

2,16 m

Træk længde

6,4 m

5,1 m

7,1 m

Træk bredde

1,61 m

1,61 m

1,72 m

Træk bredde

1586 kg

1680 kg

2389 kg

TL-SERIEN-TRAILERLIFTE

TL37J

SR626

SR626E

Snorkel SR626 er en kompakt terrængående
teleskoplæsser, designet til at håndtere de
hårdeste jobs. Med kun 1,89 m bredde er
denne kompakte teleskoplæsser ideel til
arbejde i trange rum. Den kan løfte op til
2600 kg og har en maksimal løftehøjde på op
til 5.79 m. Drevet af en Yanmar dieselmotor har
Snorkel SR626 permanent 4-hjulstræk og et
fuldt lukket ergonomisk førerhus for maksimal
førerkomfort.

Den nye Snorkel SR626E er den første
kompakte terrængående teleskoplæsser, der
drives af lithium-ion-batterier. Denne første
industrielle elektriske teleskoplæsser er baseret
på den dieseldrevne Snorkel SR626, men er
alligevel med nul emission. SR626E er yderst
manøvrerbar og har permanent 4-hjulstræk
til at tackle råt terræn. Det kan oplades
helt natten over ved hjælp af indbyggede
oplader eller opladning efter behov. En valgfri
hurtigoplader er tilgængelig.

KOMPAKT TERRÆNGÅENDE TELESKOPLÆSSERE
Snorkels linje af kompakte terrængående teleskoplæssere er meget alsidige med fremragende rækkevidde.
Permanent 4-hjulstræk og proportionale joystickkontrol muliggør snæver manøvrering. Serien er lavet til at
multitaske og kan håndtere selv de hårdeste jobs og kan nemt navigeres i trange områder.
Den nye lithium-ion elektrisk udgave tilbyder lav støj med nul emission til indendørs og udendørs brug.
Langtidsholdbare, vedligehçoldelsesfrie lithium-ion-batterier leverer pålidelig og holdbar ydelse i et
kompakt design.

SR626

SR626E

Max. Løftehøjde

5,79 m

5,79 m

Løftekapacitet

2600 kg

2600 kg

Pakket højde

1,93 m

1,93 m

Længde til gaffelhovedet*

4,19 m

4,19 m

Bredde

1,89 m

1,89 m

Vægt

4700 kg

4800 kg

*Længde til gaffelfod = længde fra transport til kontravægt.

KOMPAKT TERRÆNGÅENDE TELESKOPLÆSSERE

SR626
SR626E

SR1442

SR1745

SR1065

Snorkels SR1442 teleskoplæsser til hårdt terræn
leverer stærke ydelser. Denne teleskoplæsser
er konstrueret til lang holdbarhed og udstyret
med et kraftfuldt firehjulstræk, krabbestyring
og støtteben som standard. SR1442 er holdbar
og robust og er ideel til byggeriet og udlejning.

Snorkels SR1745 teleskoplæsser til hårdt
terræn klarer tunge læs uden besvær.
Teleskoplæsseren er bygget til at præstere
og har et kraftfuldt firehjultræk og en bom
med tre sektioner til større rækkevidde. Den
er standardmæssigt udstyret med støtteben
og nivellering til stærke ydelser på enhver
byggeplads.

Den nye Snorkel SR1065 terrængående
teleskoplæsser tilbyder robust
pålidelighed. En stor løftekapacitet
maksimerer ydelsen, og et kompakt design
gør den manøvredygtig på byggespladsen.
Udstyret med 4-hjulstræk, servostyring og
undervognens nivelleringssystem, leverer
denne teleskoplæser, kraft og præcision med
stor håndterings kapacitet.

SR1745
SR1065

TELESKOPLÆSSERE TIL HÅRDT TERRÆN
Snorkels teleskoplæssere er robuste, pålidelige, kraftfulde og nemme at betjene. Ligesom alle andre lifte fra
Snorkel er de nemme at vedligeholde og har lave samlede omkostninger.
Snorkels teleskoplæssere har ergonomisk design og et fuldstændigt lukket førerhus, der fås med klimaanlæg,
og kan betjenes intuitivt af operatøren, der har et fremragende udsyn rundt om maskinen.
De kraftfulde Tier 4 Final-motorer og fuldtautomatiske hydrostatiske drev sikrer maksimale ydelser under
arbejdet, og proportionale joystickstyringer sørger for størst mulig præcision.

SR1442

SR1745

SR1065

Max. Løftehøjde

13,5 m

16,4 m

9,5 m

Løftekapacitet

4200 kg

4535 kg

6500 kg

Pakket højde

2,56 m

2,56 m

2,5 m

Længde til gaffelhovedet*

6,45 m

6,6 m

6,45 m

Bredde

2,3 m

2,3 m

2,3 m

11150 kg

12180 kg

11090 kg

Vægt
*Længde til gaffelfod = længde fra transport til kontravægt.

TELESKOPLÆSSERE TIL HÅRDT TERRÆN

SR1442

ML12M/ML16M/ML20M

ML12C/ML18C/ML24C

‘MLM’-modeller har et smalt design og
en ultrakompakt reduceret mastehøjde
for nem navigering gennem døråbninger
og smalle steder uden behov fçor et
tilbagevipningssystem, hvilket gør dem ideelle
til industrielle anvendelser og brug på lagre,
hvor lasten bevæges mellem reolsystemer.

‘MLC’-modellerne er konstrueret til anvendelser
med tungt læs og anlægsarbejde. ML12C
har en løftehøjde på 3,5 m og en løfteevne
på op til 340 kg, mens den største model,
ML24C, kan løfte op til 295 kg ved et
belastningstyngdepunkt på 0,36 m op til en
løftehøjde på maksimalt 7,4 m.

ML16M
ML20M
ML12C

MATERIALELIFTE TIL SMÅ MATERIALER

ML18C

Snorkels materialelifte er fleksible i brug og holdbare og har den største løftekapacitet i deres klasse. Med deres
justerbare lasthjul og støttefødder med hurtigudklapning er de nemme at transportere og hurtige og nemme at
opstille.
Snorkels materialelifte har dobbelthåndtag, kan til- og frakobles under kørslen og er udstyret med et spil med to
hastigheder for øget produktivitet ved løft af laster, og er op til dobbelt så hurtige som andre materialelifte på
markedet. Kabelbeskyttelse og hjul til tungt gods, der ikke smitter af, leveres som
standard. Liftene er produceret af tunge strengpressede aluminiumsprofiler og kabelskiver af støbemetal for lang
levetid og maksimal udbytteværdi.
‘MLM’-serien er lifte til små materialer, der er designet til nemt at passere gennem døråbninger. ‘MLC’- serien er
konstrueret til at imødekomme kravene for krævende anlægsarbejde.

ML12M

ML16M

ML20M

ML12C

ML18C

ML24C

Løftehøjde - gafler op

3,8 m

4,9 m

6,0 m

4,0 m

5,6 m

7,4 m

Max. Løftekapacitet*

318 kg

295 kg

272 kg

340 kg

318 kg

295 kg

Pakket højde

1,59 m

1,59 m

1,59 m

2,2 m

2,2 m

2,2 m

Pakket længde

0,84 m

0,88 m

0,91 m

0,85 m

0,85 m

0,85 m

Pakket bredde

0,77 m

0,77 m

0,77 m

0,77 m

0,77 m

0,77 m

Vægt

120 kg

135 kg

151 kg

111 kg

141 kg

162 kg

*0,36 m belastningstyngdepunkt.

ML24C

MATERIALELIFTE TIL SMÅ MATERIALER

ML12M

ML5I/ML10I/ML15I

ML20I/ML25I

For anvendelser i lave højder kan ML5I løfte
op til 454 kg til en højde op til 2,0 m. For en
større løftehøjde kan ML10I bære en last på
op til 408 kg til en maksimal løftehøjde på
3,4 m, mens ML15I kan håndtere materialer
op til 363 kg til løftehøjder indtil 4,8 m. Som
ekstraudstyr fås en bredere bund med plads til
flere lastpaller, der kan trækkes ind til passage
gennem døråbninger.

ML20I er ML25I, der er de to største modeller
i MLI-serien, er som standard udstyret med
støttehjul, der ikke smitter af. ML20I kan
håndtere laster på op til 340 kg op til 6,2 m,
mens ML25I kan nå op til en højde på 7,6 m
med laster op til 272 kg. Et fjederaktiveret
låsesystem sørger for hurtig og nem opstilling
og indtrækning af støttehjulene.

ML15I
ML20I

INDUSTRIELLE MATERIALELIFTE

ML25I

Snorkels industrielle serie med materialelifte har dobbelthåndtag, derkan tilkobles under kørslen, er udstyret
med et spil med to hastigheder og sørger for uovertruffen holdbarhed og pålidelighed i forbindelse med enhver
materialehåndtering.
Med fem modeller inden for området 2,0 m til 7,6 m er Snorkels ‘MLI’-serie bygget robust men samtidig
kompakt til nem navigering gennem smalle gange og snævre steder. Løftekapaciteter, der er førende i klassen,
maksimerer produktiviteten under arbejdet, mens de tunge strengpressede aluminiumsprofiler og kabelskiver af
støbemetal sikrer en lang levetid.

ML5I

ML10I

ML15I

ML20I

ML25I

Løftehøjde - gafler op

2,0 m

3,4 m

4,8 m

6,2 m

7,6 m

Max. løftekapacitet*

454 kg

408 kg

363 kg

340 kg

272 kg

Pakket højde

1,9 m

1,9 m

1,9 m

1,9 m

1,9 m

Pakket længde

0,85 m

0,85 m

0,85 m

0,8 m

0,8 m

Pakket bredde

0,77 m

0,77 m

0,77 m

0,77 m

0,77 m

89 kg

106 kg

122 kg

150 kg

167 kg

Vægt
*0,36 m belastningstyngdepunkt.

INDUSTRIELLE MATERIALELIFTE

ML5I
ML10I

SNORKEL STÅR TIL RÅDIGHED FOR DIG 24/7
Find et stort udvalg af Snorkel ressourcer, der er tilgængelige online 24 timer i døgnet, 7 dage om ugen. Besøg
www.snorkellifts.com for nem mobil adgang til salg, service og support.

THE PLATFORM™
Få adgang til et omfattende bibliotek med Snorkels tekniske publikationer, herunder interaktive håndbøger og nyhedsbreve
med The Platform™ - Snorkels nye portal for produktsupport. Besøg theplatform.snorkellifts.com og kom i gang.

THE TOOLBOX™
The Toolbox™ kommer direkte fra Snorkels produkteksperter og er det optimale ressourcecentrum for ejere og brugere
af Snorkel-produkter. Lær, hvordan du betjene din Snorkel-lift sikkert ved hjælp af et omfattende bibliotek bestående af
vejledninger og videoer vedrørende fejlsøgning, servicering etc.

…OG MEGET, MEGET MERE.
Besøg www.snorkellifts.com og find hurtigt en autoriseret Snorkel-forhandler, anvend udvælgelsesværktøjet til at finde ud
af, hvilken lift, du har brug for, se produktvideoer, indhent tilbud online og meget, meget mere.

@snorkellifts

@poweredaccess

Snorkel

Snorkel lifts

Lokal forhandler:

CE-specifikation
© Snorkel 2021
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Alle specifikationer kan ændres uden varsel. Fotos og tegninger i denne brochure
tjener udelukkende markedsføringsformål. Se den pågældende brugerhåndbog fra
Snorkel mht. detaljerede oplysninger om korrekt brug og vedligeholdelse.
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Washington, Tyne & Wear
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