
 
 
 

MMOOBBIILLIIFFTT  225500  CCOOMMPPOONNIIBBIILLEE  

 

ddaa  22,,55  aa  2200,,7755  mmeettrrii  
 

 
 
 

 
 



 

LL’’eelleevvaattoorree  ccoommppoonniibbiillee    MMoobbiilliifftt  225500  èè  nnaattoo  ppeerr  rriissoollvveerree  ii  pprroobblleemmii  ddii  ttrraasslloocchhii  ee  ttrraassppoorrttoo  mmoobbiillii  aaii  ppiiaannii,,  llaaddddoovvee  

eessiissttaannoo  ppaarrttiiccoollaarrii  pprroobblleemmii  dd’’iinnggoommbbrroo..  

LLaa  ssuuaa  rraaffffiinnaattaa  ccoonncceezziioonnee  lloo  rreennddee  iiddeeaallee  ppeerr  eesssseerree  iill  pprriimmoo  ppiiccccoolloo  ggrraannddee  ccoommppaaggnnoo  ddii  llaavvoorroo::  sseemmpplliiccee  ddaa  

mmoonnttaarree  mmaa  rroobbuussttoo,,  vveellooccee  mmaa  ssiilleennzziioossoo,,  iinnssoommmmaa  ……  ppiiccccoolloo  mmaa  ggrraannddee!!  

II  ssuuooii  ppuunnttii  ddii  ffoorrzzaa  ssoonnoo  llaa  ppoorrttaattaa  uuttiillee  ddii  bbeenn  225500  kkgg,,  ggrraazziiee  aaggllii  eelleemmeennttii  ccoossttrruuiittii  iinn  lleeggaa  ddii  aalllluummiinniioo  

EENN  AAWW--77002200,,  llaa  vveelloocciittàà  ee  sseemmpplliicciittàà  ddii  mmoonnttaaggggiioo,,  ll’’eelleevvaattaa  vveelloocciittàà  ddii  ttrraassllaazziioonnee  ddeellllaa  ppiiaattttaaffoorrmmaa,,  

ll’’iinnssuuppeerraabbiillee  aaffffiiddaabbiilliittàà..  

MMoobbiilliifftt  225500  ppootteennzziiaa  ee  ppeerrffeezziioonnaa  ii  ssuuooii  pprreeddeecceessssoorrii,,  aaggggiiuunnggeennddoo  qquueellllee  ffuunnzziioonnaalliittàà  cchhee  nnee  ffaannnnoo  uunnaa  ppeerrffeettttaa  

mmaacccchhiinnaa  ppeerr  ttrraasslloocchhii  ee  ttrraassppoorrttoo  mmoobbiillii  aaii  ppiiaannii..  

MMoobbiilliifftt  225500,,  ccoonnffoorrmmee  aallllee  uullttiimmee  ddiirreettttiivvee  eeuurrooppeeee  9988//3377//CCEE,,  èè  pprrooggeettttaattoo  ee  ccoossttrruuiittoo  iinntteerraammeennttee  ddaa  SSccaallaa  RReeaallee  

ccoonn  ppaarrttiiccoollaarree  aatttteennzziioonnee  aallllaa  ssiiccuurreezzzzaa  ddeeggllii  ooppeerraattoorrii..  

  

 

LL’’eelleevvaattoorree,,  qquuaannddoo  lloo  ssppaazziioo  lloo  ppeerrmmeettttee,,  ppuuòò  eesssseerree  mmoonnttaattoo  aa  tteerrrraa,,  ssoolllleevvaannddoolloo  uunnaa  vvoollttaa  tteerrmmiinnaattoo  iill  

mmoonnttaaggggiioo..  

DDiivveerrssaammeennttee,,  ssii  ppuuòò  mmoonnttaarree  vveerrttiiccaallmmeennttee,,  ccoonn  ll’’aauussiilliioo  ddii  ffuunnii  oo  ddeell  vveerrrriicceelllloo  eelleettttrriiccoo  ((ooppttiioonnaall))..  

SSuucccceessssiivvaammeennttee,,  ssii  eeffffeettttuuaa  ll’’iinnsseerriimmeennttoo  ddeell  ggrruuppppoo  mmoottoorriidduuttttoorree,,  iill  ccoolllleeggaammeennttoo  ddeeii  ccaavvii  eelleettttrriiccii,,  iill  mmoonnttaaggggiioo  

ddeellllaa  ppiiaattttaaffoorrmmaa  ee  ddeell  ppuunntteelllloo  tteelleessccooppiiccoo::  ttuuttttee  ooppeerraazziioonnii  cchhee  MMoobbiilliifftt  225500  rreennddee  sseemmpplliiccii  ee  vveellooccii..  

LLaa  ppuullssaannttiieerraa  aa  tteerrrraa  ee  qquueellllaa  iinntteeggrraattaa  nneellllaa  tteessttaattaa  ddiissppoonnggoonnoo  ddeeii  ppuullssaannttii  ddii  ssaalliittaa,,  ddiisscceessaa,,  aarrrreessttoo  ddii  

eemmeerrggeennzzaa..  LL’’OOppeerraattoorree  ppuuòò  sseelleezziioonnaarree  33  ddiivveerrssee  vveelloocciittàà  ddii  ttrraassllaazziioonnee  ddeellllaa  ppiiaattttaaffoorrmmaa,,  aattttrraavveerrssoo  uunn  

iinntteerrrruuttttoorree  ppoossttoo  ssuull  qquuaaddrroo  eelleettttrriiccoo  ee  aattttrraavveerrssoo  llee  ppuullssaannttiieerree..  

LLaa  ppaarrtteennzzaa  ee  ll’’aarrrriivvoo  pprrooggrreessssiivvii  ddeellllaa  ppiiaattttaaffoorrmmaa,,  ccoonnttrroollllaattii  ddaa  ddiissppoossiittiivvii  eelleettttrroonniiccii,,  ggaarraannttiissccoonnoo  llaa  ttoottaallee  

iinntteeggrriittàà  ddeell  ccaarriiccoo  ttrraassppoorrttaattoo..  



 

  

 

 

 
IIll  ggrruuppppoo  mmoottoorriidduuttttoorree,,  pprroovvvviissttoo  ddii  rruuoottee,,  ppuuòò  eesssseerree  

mmoonnttaattoo  sseennzzaa  llaa  nneecceessssiittàà  ddii  ssoolllleevvaarrlloo  eedd  èè  ffiissssaattoo  

aallll’’eelleemmeennttoo  bbaassee  aattttrraavveerrssoo  uunn  uunniiccoo  ppeerrnnoo  ddii  

bbllooccccaaggggiioo..  IIll  ssuuoo  tteellaaiioo,,  iill  mmoottoorree  ee  iill  rriidduuttttoorree  ssoonnoo  iinn  

aalllluummiinniioo..  

  

  IIll  ppoorrttaappiiaannaallee  èè  rreeaalliizzzzaattoo  iinn  aacccciiaaiioo  iinnoossssiiddaabbiillee  ee  ssii  

ffiissssaa  aall  ccaarrrreelllloo  iinn  mmooddoo  vveellooccee  ee  sseemmpplliiccee,,  ddaapppprriimmaa  

aaggggaanncciiaannddoolloo,,  ppooii  iinnsseerreennddoo  dduuee  ppeerrnnii  ddii  bbllooccccaaggggiioo..  

II  ttuubboollaarrii  tteelleessccooppiiccii  ppeerrmmeettttoonnoo  uunnaa  pprreecciissaa  

rreeggoollaazziioonnee  ddeell  lliivveelllloo  ddeellllaa  ppiiaattttaaffoorrmmaa..  

 

 

 

LLaa  ppiiaattttaaffoorrmmaa  ddii  ccaarriiccoo,,  ggiirreevvoollee  ee  rriieennttrraabbiillii  nneellllaa  

ffiinneessttrraa,,  ssii  iinnsseerriissccee  aallll’’iinntteerrnnoo  ddeellllee  gguuiiddee  ddeell  

ppoorrttaappiiaannaallee..  LLee  33  ssppoonnddee  ddeellllaa  ppiiaattttaaffoorrmmaa  ssoonnoo  

sseeppaarraabbiillii,,  ppoossiizziioonnaabbiillii  iinn  oorriizzzzoonnttaallee  oo  iinn  vveerrttiiccaallee..  

DDiimmeennssiioonnii  ddeellllaa  ppiiaattttaaffoorrmmaa  cchhiiuussaa::  mmmm  11223300xx883300;;  

aappeerrttaa::  mmmm  11999900xx11221100;;  ssppoonnddee  aallttee  mmmm  338800..  

  

  II  rraaffffiinnaattii  aaccccoorrggiimmeennttii  ddeellll''eelleevvaattoorree  ppeerr  mmoobbiillii  ee  ttrraasslloocchhii  

MMoobbiilliifftt  225500::  ppiieeddii  rreeggoollaabbiillii  ppeerr  ggaarraannttiirree  iill  ppeerrffeettttoo  aappppooggggiioo  

ssuu  ttuuttttii  ii  ttiippii  ddii  tteerrrreennoo,,  ccaarrtteerr  ttrraassppaarreennttee  ppeerr  ccoonnttrroollllaarree  iill  

ccoorrrreettttoo  aavvvvoollggiimmeennttoo  ddeellllaa  ffuunnee,,  ppoossiizziioonnii  ddii  ffiinneeccoorrssaa  

ssuuppeerriioorree  ee  iinnffeerriioorree  rreeggoollaabbiillii,,  mmoottoorriidduuttttoorree  mmoonnttaattoo  ssuu  

rruuoottee,,  ddooppppiioo  ffiinneeccoorrssaa  iinn  ssaalliittaa  ee  ddiisscceessaa  ppeerr  ppaarrtteennzzee  ee  

aarrrriivvii  pprrooggrreessssiivvii..  

  

 

 

 

IIll  ppuunntteelllloo  rroommppiittrraattttaa  èè  iinntteerraammeennttee  iinn  aalllluummiinniioo,,  ccoossttiittuuiittoo  

ddaa  33  ppaarrttii,,  eesstteennssiibbiillee  ffiinnoo  aa  77,,55  mmeettrrii..  IIll  ssiisstteemmaa  ddii  

aaggggaanncciioo  ppeerrmmeettttee  uunn  ffaacciillee  ee  ssiiccuurroo  ffiissssaaggggiioo  ddaa  tteerrrraa..  

  LLaa  rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddeeggllii  eelleemmeennttii  ssccaallee  iinn  lleeggaa  ddii  aalllluummiinniioo  

EENN  AAWW--77002200,,  ccoonnsseennttee  iill  rraaggggiiuunnggiimmeennttoo  ddeellllaa  ppoorrttaattaa  

mmaassssiimmaa  ddii  225500  kkgg  aattttrraavveerrssoo  uunnaa  ssttrruuttttuurraa  lleeggggeerraa    



 

CCAARRAATTTTEERRIISSTTIICCHHEE  TTEECCNNIICCHHEE  
  

PPrreessttaazziioonnii::  

  

AAlltteezzzzaa  mmaassssiimmaa  ddii  mmoonnttaaggggiioo  eelleevvaattoorree  mm  2200,,7755  

PPoorrttaattaa  uuttiillee  ssuullllaa  ppiiaattttaaffoorrmmaa  ppeerr  mmoobbiillii  ee  ttrraasslloocchhii  kkgg  225500  

VVeelloocciittàà  ddeellllaa  ppiiaattttaaffoorrmmaa  mm//mmiinn  pprrooggrreessssiivvaa  00--4400  

VVeelloocciittàà  sseelleezziioonnaabbiillii  ddeellllaa  ppiiaattttaaffoorrmmaa  mm//mmiinn  1122--2288--4400  

AAlliimmeennttaazziioonnee  eelleettttrriiccaa  --  mmoonnooffaassee  222200  VV  --  5500  HHzz  ––  22,,44  kkWW  

AAlltteezzzzaa  mmiinniimmaa  ddeellllaa  ppiiaattttaaffoorrmmaa  ddaa  tteerrrraa  mm  00,,9922  

GGrraaddoo  mmiinniimmoo  ddii  iissoollaammeennttoo  eelleettttrriiccoo  --  IIPP5555  

  

PPeessii  [[kkgg]]::  

  

EElleevvaattoorree  ddaa  1166,,7755  mm  ccoommpplleettoo  223300    PPuullssaannttiieerraa,,  ccaavvoo  44  

EElleevvaattoorree  ddaa  2200,,7755  mm  ccoommpplleettoo  225544    EElleemmeennttoo  ddaa  00,,55  mm  44  

GGrruuppppoo  mmoottoorriidduuttttoorree,,  qquuaaddrroo  eelleettttrriiccoo  5544    EElleemmeennttoo  ddaa  00,,7755  mm  66  

TTeessttaattaa  ccoommpplleettaa  ddii  ffiinneeccoorrssaa  ee  ppuullssaannttii  88    EElleemmeennttoo  ddaa  11  mm  77  

CCaarrrreelllloo  ppeerr  mmoobbiillii  ee  ttrraasslloocchhii  77    EElleemmeennttoo  ddaa  22  mm  1122  

PPoorrttaappiiaannaallee  1122    EElleemmeennttoo  bbaassee  ddaa  22  mm  1144  

PPiiaattttaaffoorrmmaa  ccoonn  33  ssppoonnddee  ppeerr  mmoobbiillii  ee  ttrraasslloocchhii  2244    PPuunntteelllloo  ddaa  77,,55  mm  1122  

  

DDiimmeennssiioonnii  eelleemmeennttii  [[mmmm]]::  

  

EElleemmeennttoo  ddaa  00,,55  mm  lluunngghheezzzzaa  664400,,  llaarrgghheezzzzaa  663399,,  aalltteezzzzaa  111133,,  ssppeessssoorree  55  

EElleemmeennttoo  ddaa  00,,7755  mm  lluunngghheezzzzaa  889900,,  llaarrgghheezzzzaa  663399,,  aalltteezzzzaa  111133,,  ssppeessssoorree  55  

EElleemmeennttoo  ddaa  11  mm  lluunngghheezzzzaa  11114400,,  llaarrgghheezzzzaa  663399,,  aalltteezzzzaa  111133,,  ssppeessssoorree  55  

EElleemmeennttoo  ddaa  22  mm  lluunngghheezzzzaa  22114400,,  llaarrgghheezzzzaa  663399,,  aalltteezzzzaa  111133,,  ssppeessssoorree  55  

  

DDoottaazziioonnii  ddii  sseerriiee  ppeerr  ll''eelleevvaattoorree  MMoobbiilliifftt  225500  ddaa  1166,,7755  mmeettrrii::  

  

GGrruuppppoo  mmoottoorriidduuttttoorree  ccoommpplleettoo  ddii  rruuoottee  ee  qquuaaddrroo  eelleettttrriiccoo,,  ppuullssaannttiieerraa,,  ccaarrrreelllloo  ppeerr  mmoobbiillii  ee  ttrraasslloocchhii  ccoonn  aassttee  ddii  

rreeggoollaazziioonnee  ffiinneeccoorrssaa,,  ppoorrttaappiiaannaallee  ccoonn  bbaarrrraa  ddii  pprroolluunnggaa  rriibbaallttaabbiillee,,  ppiiaattttaaffoorrmmaa  ppeerr  mmoobbiillii  ee  ttrraasslloocchhii  ggiirreevvoollee  ee  

rriieennttrraabbiillee  ccoonn  33  ssppoonnddee  aassppoorrttaabbiillii,,  66  eelleemmeennttii  ddaa  22  mmeettrrii,,  11  eelleemmeennttoo  bbaassee  ddaa  22  mmeettrrii  ccoonn  ppiieeddii  rreeggoollaabbiillii,,  11  

eelleemmeennttoo  ddaa  11  mmeettrroo,,  11  eelleemmeennttoo  ddaa  00,,7755  mmeettrrii,,  11  eelleemmeennttoo  ddaa  00,,55  mmeettrrii,,  11  tteessttaattaa  ddaa  00,,55  mmeettrrii  ccoommpplleettaa  ddii  

ffiinneeccoorrssaa  ee  ppuullssaannttii,,  ccaavvoo  eelleettttrriiccoo  ccoonn  ssppiinnee  aa  ffiissssaaggggiioo  rraappiiddoo  ppeerr  iill  ccoolllleeggaammeennttoo  qquuaaddrroo--tteessttaattaa,,  ppuunntteelllloo  

ccoommppoonniibbiillee--tteelleessccooppiiccoo  ddaa  77,,55  mmeettrrii,,  pprroolluunnggaa  ddii  ccoorrrreennttee..  

I dati riportati sono indicativi e possono essere soggetti a modifiche in ogni momento e senza preavviso 

 Rivenditore di zona 
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