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HYDRAULISCH SYSTEEM

HEFHOOGTE

950 Kg

2 permanente magneten
48 Volt / 210 Ah

15 Kw

12 Km/h @ 26X12.00-12

25 l/min

2980 mm
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AFMETINGEN EN LAADDIAGRAMMEN

Gegevens in dit document kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
Cast Group behoudt zich het recht voor producten aan te passen zonder verplichting dit te communiceren. De afbeeldingen in dit document dienen uitsluitend ter illustratie.
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HYDROSTATISCH AANGEDREVEN VOLLEDIG ELEKTRISCHE SHOVEL - MILIEUVRIENDELIJK - GEEN UITSTOOT - ENERGIEBESPAREND - TELESCOPISCH

MADE IN ITALY
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steer adj
Hoekverstelling
van de stuurkolom.

Technologie en innovatie gecombineerd in een
uitermate veelzijdige en buitengewoon wendbare
machine met aanzienlijk laadvermogen.
De krachtige elektromotor met twee permanente
magneten is zeer stil en de accu biedt een werkduur
van 4-4,5 uur, afhankelijk van de intensiteit van het
gebruik. De joystick met 14 functies is standaard.

ERGONOMIC
SEAT
Ergonomische en aanpasbare
zitting met veiligheidsgordel
en armleuningen.

TELESCOPIC
Telescopische giek voorzien
van een zelfnivellerend systeem
met een maximale hoogte
tot 2980 mm.
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Voor een optimale levensduur wordt aanbevolen de
batterij op te laden wanneer deze volledig leeg is.

De machine is standaard uitgevoerd met een mechanisme voor comfortabeler rijgedrag: de silent
block. Dit mechanisme is ontworpen om schokken tijdens het rijden door met name ruw terrein te
dempen en grip en stabiliteit te verhogen.

• Minder inspanning
• Minder slijtage
• Laag verbruik
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Hydraulische pomp
met variabele stroom.

De hydraulische pomp is voorzien van een
variabele set-up waarmee het vermogen
optimaal kan worden benut door de inspanningen
te beperken, met verbeterde prestaties als de
machine op de proef wordt gesteld. De daling in
het verbruik wordt gegarandeerd. Tegelijkertijd
zijn de slijtage aan de machine en transmissie
gering, wat weer een gunstige uitwerking heeft
op de levensduur van de machine.
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SILENT BLOCK
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Hefcapaciteit 950 kg
Motorvermogen 15 kW
Hydraulisch systeem 25 l/min
Hefhoogte 2980 mm
Zelfnivellerend systeem
Elektrische differentieelvergrendeling
Joystick met 14 functies

Cast 800 ECO is beschikbaar met een elektrolyt
tractiebatterij.
Kenmerken: 48 Volt / 210 Ah, geweldige autonomie, zelfs
onder zware werkomstandigheden, laag gewicht en lange
levenscyclus. De gemiddelde laadtijd voor een batterij die
bijna leeg is, bedraagt 6-8 uur.
Cast 800 ECO is ook beschikbaar met een snel oplaadbare
lithium-ionbatterij.

Variabele stroom: een voorwaarde
voor meer vermogen met minimale
inspanning.
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Functies die
het verschil maken.

Landbouw
Fokkerij
Groenonderhoud
Bouw
Wegonderhoud

