
ALCANCES
EXCEPCIONAIS

P 750



• Maior faixa de trabalho graças à 240° X-Jib

• Rotação de 2 x 200°, para um posicionamento perfeito do cesto

• Lança superior de até 19 m de comprimento total

• Sistema automático de lubrificação da lança inferior durante operação com a plataforma

• Capacidade de carga no cesto de 600 kg e preparação para o sistema Powerlift

• As diferentes opções de movimentação do cesto permite ao operador escolher a melhor forma de aproximação 
ao objeto

DESTAQUES

• Câmera de visão traseira

• Função memória

• Sistema de posicionamento automático

• Cesto telescópico

• Sistema de informação do motorista

• Placas de segurança

• Alimentação de 230 V CEE 

• Sistemas de assistência

ITENS DE SÉRIE OPCIONAIS

• Sistema Powerlift: dispositivo para operações de    
   movimentação de carga externa a plataforma com  
   carga máxima de 600 kg 

• Manipulador de carga com guincho para montagem  
   no cesto e carga útil de 400kg

• Cesto telescópico para câmera com carga de 600 kg,      
   incluindo suporte para iluminação

• Sensores ultrassônicos para proteger a cesta de  
   colisões

• Controle remoto móvel para a plataforma e operação  
   das sapatas

• Acesso de ambos os lados (escada de acesso à  
   direita e lado esquerdo) com iluminação
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DADOS TÉCNICOS

GRÁFICO DE CARGA

DIMENSÕES

Peso total * 32200 kg

Comprimento em posição de transporte    14,10 m

Largura em posição de transporte 2,54 m

Altura em posição de transporte 3,95 m

Máx. abertura da sapata 8,89 m

Altura máx. de trabalho 75 m

Altura máx. do fundo do cesto 73 m

Alcance máximo horizontal 39 m

Ângulo de giro da plataforma 540°

Ângulo de giro do cesto 2 x 200°

Ângulo de giro da lança 240°

  
Tamanho do cesto 3,88 x 1,05 x 1,10 m

Carga máxima permitida no cesto 600 kg

* Varia de acordo com o chassi do caminhão
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* Pode ocorrer uma variação de 2%  
devido à componentes estruturais
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Os equipamentos apresentados neste folheto nem sempre correspondem à versão Standard. A empresa 
se reserva o direito de alterar e introduzir melhoramentos em seus projetos, a qualquer tempo, ou mesmo 
descontinuá-los independentemente de aviso prévio ou comunicação. Os regulamentos específicos do 
país devem ser observados. As dimensões podem variar. Sujeito a alterações técnicas, erros e
erros de tradução.
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