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KONTEKST

WYZWANIA PRZYSZŁOŚCI
DOTYCZĄCE BARDZIEJ
EKOLOGICZNYCH MIAST

Miasta całego świata muszą obecnie
zmierzyć się z identycznymi wyzwaniami:
dotyczą one ograniczenia zanieczyszczeń
powietrza, walki z ocieplaniem klimatu
i zachowania optymalnej jakości życia
mieszkańców.
Wiele krajów i miast podjęło już określone
inicjatywy w celu ograniczenia lub nawet
wprowadzenia całkowitego zakazu ruchu
pojazdów lub maszyn wytwarzających
największe zanieczyszczenia. Przepisy
dotyczące silników: STAGE w Europie i TIER
w Ameryce Północnej są coraz bardziej
rygorystyczne i wymagają zastosowania
skomplikowanych, kosztownych technologii.
W tym kontekście opracowywane są
alternatywne rozwiązania dotyczące
wykorzystania źródeł energii przyjaznych
dla środowiska.

ENERGIA ELEKTRYCZNA SPEŁNIA OBECNIE WSZYSTKIE
WARUNKI WYMAGANE W ODNIESIENIU DO
WYPOSAŻENIA MASZYN BUDOWLANYCH.
W TEN SPOSÓB NARODZIŁA SIĘ GENERACJA PULSEO.
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NOWA
GENERACJA
PODESTÓW
ROBOCZYCH:
PULSEO
ZDECYDUJ SIĘ NA
ELEKTRYCZNOŚĆ
PULSEO to gama podestów ruchomych o napędzie
elektrycznym do pracy w terenie firmy Haulotte.
Ograniczenie kosztów energii, emisji zanieczyszczeń
i poziomu hałasu przy równoczesnym zapewnieniu
optymalnych parametrów wydajnościowych to
najważniejsze zalety elektrycznych urządzeń
PULSEO!

Mnóstwo nowych możliwości: do wszelkich prac
wewnątrz budynków, jak i prac terenowych,
zastosowanie na obszarach objętych specjalnymi
przepisami (obszary o niskiej emisji zanieczyszczeń)
lub wymagające niskiego poziomu hałasu.
HA20 LE i HA20 LE PRO to pierwsze modele
należące do gamy PULSEO.
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UNIWERSALNOŚĆ
> Brak emisji zanieczyszczeń możliwość wykonywania prac
w pomieszczeniach
ODPOWIEDZIALNOŚĆ
EKOLOGICZNA
> Architektura elektryczna
> Niski poziom hałasu
> Ochrona środowiska

WYSOKA PRODUKTYWNOŚĆ
> Pełny obrót wieży 360°
> Udźwig do 350 kg
> Szybkie, symultaniczne ruchy

> Doskonała mobilność w
warunkach terenowych

OPTYMALNE
BEZPIECZEŃSTWO
> Haulotte Activ’Shield Bar
2.0 zapewnia zabezpieczenie
przed ryzykiem zmiażdżenia
> Haulotte Activ’Lighting
System zapewnia
bezpieczeństwo podczas
prac załadunkowych i
rozładunkowych w godzinach
nocnych

> Możliwość rozszerzenia
przedziału godzin pracy bez
przeszkadzania okolicznym
mieszkańcom

UPROSZCZENIE PRAC
KONSERWACYJNYCH
> Haulotte Activ’Screen:
wbudowane narzędzie
diagnostyczne
> Łatwość dostępu do
poszczególnych komponentów
> Bezobsługowe silniki
elektryczne

ZOPTYMALIZOWANE ZARZĄDZANIE
ENERGIĄ

> Centralne uzupełnienie wody
do akumulatorów

> Całodzienna praca w trybie zasilania
elektrycznego
> Silnik spalinowy doładowujący
akumulatory w czasie pracy (silnik
zintegrowany z generatorem)
> System Haulotte Activ’Energy
Management zapewniający
przedłużenie czasu pracy i trwałości
akumulatorów

EKONOMICZNY WYBÓR
> Ograniczenie kosztów energii
> 2 maszyny w 1, co ułatwia zarządzanie
flotą pojazdów
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ODPOWIEDZIALNOŚĆ
EKOLOGICZNA

OCHRONA
ŚRODOWISKA
PULSEO TO PRACA BEZ
EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ

Urządzenia PULSEO o napędzie
elektrycznym zapewniają pracę bez
emisji szkodliwych gazów.
Coraz więcej miast i firm
podejmuje działania mające na
celu ograniczenie zanieczyszczeń
środowiska.Urządzenia PULSEO
stanowią ekologiczną alternatywę w
każdej sytuacji.

OBSZARY O NISKIM POZIOMIE EMISJI ZANIE-CZYSZCZEŃ
Ograniczenia dotyczące ruchu pojazdów z silnikiem
spalinowym w centrach miast.

„EKOLOGICZNE” PLACE BUDOWY
Rośnie liczba „ekologicznych” placów budowy, w
których przypadku normą stają się maszyny o niskim
poziomie emisji zanieczyszczeń.

FIRMY WPROWADZAJĄ WEWNĘTRZNE
POLITYKI OGRANICZANIA
SZKODLIWOŚCI DLA ŚRODOWISKA
Wiele firm realizuje strategie mające na celu
ograniczenie emisji związków węgla
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ODPOWIEDZIALNOŚĆ
EKOLOGICZNA

ZERO EMISJI... TO
TAKŻE PRACA W
CISZY

Urządzenia należące do generacji
PULSEO zapewniają niezwykle niski
poziom hałasu dla operatorów i osób
znajdujących się w pobliżu.
Są całkowicie dyskretne w każdej
sytuacji, zapewniając możliwość
nowych zastosowań:

OBSZARY WYMAGAJĄCE
NISKIEGO POZIOMU HAŁASU
W pobliżu szpitali, szkół, bibliotek itp.

MIEJSCA PUBLICZNE
Centra handlowe, lotniska, sale widowiskowe, obszary przeznaczone wyłącznie
dla pieszych itd.

PRZEDŁUŻENIE GODZIN
PRACY
Możliwość pracy w godzinach
nocnych lub wcześnie rano bez
przeszkadzania okolicznym
mieszkańcom.
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UNIWERSALNOŚĆ

INSIDE

ROZSZERZENIE
ZAKRESU
MOŻLIWOŚCI

POJEDYNCZE URZĄDZENIE
DLA WIELU ZASTOSOWAŃ
Dzięki napędowi
elektrycznemu oraz
możliwości wykorzystania
w każdych warunkach
terenowych, urządzenia
generacji PULSEO
doskonale nadają się
zarówno do pracy w
pomieszczeniach, jak i
na zewnątrz budynków,
zapewniając ograniczenie
emisji zanieczyszczeń i
poziomu hałasu.
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UNIWERSALNOŚĆ

PRACE W POMIESZCZENIACH NA
DUŻEJ WYSOKOŚCI
Czysta technologia i wyposażenie odpowiednie dla
zastosowań w pomieszczeniach:

1

URZĄDZENIE NIE POZOSTAWIA ZA SOBĄ
ŻADNYCH ŚLADÓW
Dostępne w wersji z «niebrudzącymi»
kołami urządzenia PULSEO doskonale
nadają się do pracy w pomieszczeniach.
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COŚ DLA WRAŻLIWYCH
POSADZEK

INSIDE

Urządzenia PULSEO nie powodują
zarysowań, dzięki czemu mogą
pracować na większości posadzek.
Nadają się do wszelkich prac na
wysokości w centrach handlowych,
lotniskach i salach widowiskowych.
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NIEWIELKIE WYMIARY
Mały promień zachodzenia i łatwe
manewrowanie ułatwiają pracę nawet
w niewielkich pomieszczeniach.
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UNIWERSALNOŚĆ

NIEZRÓWNANA MOC
ZAPEWNIAJĄCA POKONANIE
KAŻDEJ PRZESZKODY

Z pewnością zadziwi Was niesamowita
mobilność urządzeń generacji PULSEO:

4 koła napędowe o wysokim momencie
obrotowym

Oś wahliwa zapewnia
optymalną przyczepność

> 4 niezależne koła napędowe o wysokim
momencie obrotowym, zapewniające
doskonałe rozłożenie napędu,
> Oś wahliwa zapewniająca zachowanie
kontaktu kół z podłożem i optymalną
przyczepność,
> Wytrzymałe opony terenowe zapewniają
doskonałą przyczepność do podłoża,
nawet w najtrudniejszych warunkach
pogodowych.
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UNIWERSALNOŚĆ

NIEZWYKŁA
ZWROTNOŚĆ W
WARUNKACH
TERENOWYCH

>S
 kręt na 4 koła zapewnia zmniejszenie
promienia skrętu i przemieszczanie
urządzenia w systemie «kraba».
>W
 ysoki prześwit umożliwia
pokonywanie przeszkód i zapewnia
zabezpieczenie komponentów maszyny.

>M
 aksymalny kąt nachylenia 45%
umożliwia jazdę w terenie o dużym
nachyleniu i korzystanie z ramp
przeznaczonych dla pojazdów
ciężarowych.

SPEŁNIONE
SĄ WSZYSTKIE
KRYTERIA
ZAPEWNIAJĄCE
DOSKONAŁĄ
ZWROTNOŚĆ

>D
 opuszczalny kąt przechyłu
wynosi 4° niezależnie od kierunku
ustawienia wieżyczki.
12

WYSOKA
PRODUKTYWNOŚĆ

OPTYMALNE OSIĄGI
DLA NAJWYŻSZEJ
PRODUKTYWNOŚCI

ZWIĘKSZENIE ŁADOWNOŚCI
Urządzenia generacji PULSEO są dostępne w wersji
z podwójnym udźwigiem, zapewniającej większą
ładowność kosza do 350 kg, bez konieczności ciągłego
opuszczania się i podnoszenia.

360°

360°

250
kg

350
kg

PROSTY I SZYBKI DOSTĘP DO STREFY
ROBOCZEJ
Urządzenia PULSEO zapewniają najlepsze osiągi w swojej
klasie, umożliwiając zwiększenie produktywności:
> Bardzo wysoka prędkość podnoszenia,
> Możliwość równoczesnego wykonywania ruchów
(do 4 równocześnie),
> Pełny obrót wieży 360°.
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OPTYMALNE
BEZPIECZEŃSTWO

BEZPIECZEŃSTWO TO
NASZ PRIORYTET
W urządzeniach generacji PULSEO
zastosowane zostały najbardziej
innowacyjne rozwiązania w
zakresie bezpieczeństwa.

PRECYZJA RUCHÓW

OBSZAR
NIEAKTYWNY

SYSTEM ZABEZPIECZAJĄCY PRZED ZMIAŻDŻENIEM
System Haulotte Activ’Shield™ Bar 2.0 stanowi zdecydowanie
najbezpieczniejsze rozwiązanie na rynku. W sytuacji grożącej
zmiażdżeniem, operator jest zabezpieczony przez drążek.
Urządzenie zatrzymuje się automatycznie.Wychylony element
zabezpieczający zapewnia bezpieczeństwo operatora.
Równocześnie zachowana została ergonomia obsługi i
widoczność otoczenia.

ZATRZYMANIE
WYCHYLENIE
DRĄŻKA
BEZPIECZEŃSTWA

Proporcjonalne dźwignie
sterowania umożliwiają
kontrolowanie wykonywanych
manewrów z najwyższą
dokładnością i zapewniają
bezpieczny, powolny podjazd do
miejsca wykonywania prac. Ruchy
są płynne, bez żadnych szarpnięć.
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JEDYNY W SWOIM
RODZAJU, NIEZWYKLE
WYDAJNY SYSTEM
OŚWIETLENIA

OPTYMALNE
BEZPIECZEŃSTWO

Oświetlenie obszaru wokół
maszyny

Oświetlenie górnego
i dolnego pulpitu
sterowniczego

Automatyczne
włączanie za
pomocą czujnika
zmierzchowego

NIEZWYKLE WYDAJNY SYSTEM OŚWIETLENIA
Załadunki i rozładunki podestów roboczych są systematycznie wykonywane na
początku oraz na końcu dnia. Aby zapewnić bezpieczeństwo podczas wykonywania tych
delikatnych prac, modele PULSEO są wyposażone w innowacyjny system oświetlenia
o najwyższej wydajności Haulotte Activ’Lighting System. Układ złożony z 11 lamp LED
zapewnia doskonałe oświetlenie kosza, elementów sterowania oraz obszaru dookoła
maszyny.
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ZOPTYMALIZOWANE
ZARZĄDZANIE
ENERGIĄ

CZAS PRACY WYNOSZĄCY
JEDEN PEŁNY DZIEŃ
W TRYBIE ZASILANIA
ELEKTRYCZNEGO
OPTYMALIZACJA POBORU MOCY
Aby zapewnić maksymalny czas pracy w
codziennych warunkach roboczych, urządzenia
należące do generacji PULSEO są wyposażone
w następujące elementy:
> akumulatory o wysokiej pojemności,
> system grawitacyjnego opuszczania kosza
bez zużycia energii,
> elektroniczny układ zabezpieczający przed
nagłymi skokami natężenia, stanowiącymi
przyczynę wysokiego poboru mocy.

CZAS PRACY
WYNOSZĄCY
JEDEN DZIEŃ W
TRYBIE ZASILANIA
ELEKTRYCZNEGO
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ZOPTYMALIZOWANE
ZARZĄDZANIE
ENERGIĄ

PULSEO ZAPEWNIA MOŻLIWOŚĆ
PRZEDŁUŻENIA CZASU PRACY

PRZEDŁUŻENIE CZASU PRACY DZIĘKI
SILNIKOWI ZINTEGROWANEMU Z
GENERATOREM
Modele PULSEO są wyposażone w generator,
umożliwiający szybkie naładowanie akumulatorów.
Niskie zużycie paliwa przez generator zapewnia
ograniczenie kosztów energii.
Podczas tego niezwykle szybkiego cyklu ładowania
operator zachowuje pełne możliwości obsługi maszyny.

WBUDOWANY PROSTOWNIK
Urządzenie jest wyposażone w prostownik umożliwiający
ładowanie akumulatorów po zakończeniu pracy przy
użyciu zwykłego gniazdka sieciowego.
AUTOMATYCZNE ŁADOWANIE DZIĘKI SILNIKOWI
ZINTEGROWANEMU Z GENERATOREM
> Możliwości pełnego wykorzystywania urządzenia

ŁADOWANIE Z SIECI

> Produktywność identyczna, jak w trybie elektrycznym

> Ładowanie do 100%

> Bardzo szybkie ładowanie: do 80%

> Ładowanie, kiedy maszyna
nie pracuje
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KOMPLEKSOWA
KONTROLA
PARAMETRÓW
AKUMULATORA W
TRAKCIE PRACY

ZOPTYMALIZOWANE
ZARZĄDZANIE
ENERGIĄ

Urządzenia generacji PULSEO
są wyposażone w układ
elektronicznego sterowania
parametrami roboczymi
akumulatora:
> temperatura,
> napięcie,
> natężenie,
> wydajność.
Sposób działania maszyny
uwzględnia odczyt kontroli
parametrów.

OPTYMALIZACJA
CYKLU ŁADOWANIA

PULSEO DBA O
AKUMULATORY
Opracowany we współpracy z firmą
LITEN, czyli europejskim instytutem
badawczym wyspecjalizowanym w
dziedzinie opracowywania najnowszych
technologii w zakresie energii ze źródeł
odnawialnych, system zarządzania energią
Haulotte Activ’Energy Management został
opracowany w celu przedłużenia trwałości
akumulatorów.

Inteligentny prostownik
kontroluje w czasie
rzeczywistym wszystkie
parametry cyklu ładowania
akumulatora. Zapewnia
to ograniczenie czasu
ładowania. Pojemność
akumulatora pozostaje
zawsze optymalna.
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ZOPTYMALIZOWANE
ZARZĄDZANIE
ENERGIĄ

BARDZIEJ PRECYZYJNY WSKAŹNIK
POZIOMU NAŁADOWANIA
Wskaźniki poziomu naładowania, które znajdują się na górnym i dolnym pulpicie sterowania
oraz na ekranie prostownika, zapewniają niezawodne informacje dotyczące stanu naładowania
akumulatora.

Pulpit górny

Pulpit dolny

Prostownik

AKUMULATORY O PRZEDŁUŻONEJ
TRWAŁOŚCI
ZINTEGROWANY CYKL
KONSERWACJI AKUMULATORA

Przeznaczony do wykorzystania przez
techników cykl odsiarczania umożliwia
przeprowadzenie bardzo powolnego
ładowania regeneracyjnego akumulatora.
Cykl ten zapewnia regenerację
akumulatora i zapewnia przedłużenie
jego trwałości.

PRZYPOMNIENIE DOBRYCH PRAKTYK
KONSERWACYJNYCH
Informacje wyświetlane na ekranie Haulotte Activ’Screen
stanowią przypomnienia dotyczące dobrych praktyk w
zakresie użytkowania i konserwacji akumulatora:
> konieczność systematycznego ładowania z sieci,
> napełnienie akumulatora wodą.
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UPROSZCZENIE PRAC
KONSERWACYJNYCH

UPROSZCZENIE PRAC
KONSERWACYJNYCH DLA ZAPEWNIENIA
WIĘKSZEJ DOSTĘPNOŚCI MASZYN

BEZOBSŁUGOWE SILNIKI
ASYNCHRONICZNE

SYSTEM SCENTRALIZOWANEGO
NAPEŁNIANIA AKUMULATORÓW

BEZPOŚREDNI DOSTĘP DO
POSZCZEGÓLNYCH KOMPONENTÓW

Znane ze swoich najwyższych osiągów,
niezawodności oraz solidności, silniki
asynchroniczne nie wymagają żadnych
bieżących czynności konserwacyjnych.

Aby ułatwić ich konserwację,
akumulatory są wyposażone w układ
scentralizowanego napełniania ich wodą.
Czas przeprowadzania tej operacji wynosi
zaledwie kilka sekund.

Poszczególne komponenty urządzenia są
łatwo dostępne:
> obrotowa komora silnika,
>zdejmowane pokrywy dostępu do
akumulatorów,
>dostęp do kabli i przewodów
hydraulicznych,
> itd.
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SKUTECZNE
ROZWIĄZANIA
DIAGNOSTYCZNE

UPROSZCZENIE PRAC
KONSERWACYJNYCH

Ekran Haulotte Activ’Screen zapewnia
uproszczenie codziennego życia
użytkowników i techników.
Umożliwia on:
> modyfikację parametrów
urządzenia,
> przekazywanie informacji
użytkownikowi: opisy alarmów,
nachylenie, przeciążenie itd.
> dostęp do listy prac konserwacji
zapobiegawczej,
> przeprowadzanie diagnostyki
ewentualnych problemów wraz
z ich rozwiązaniami.

MOBILNE NARZĘDZIE
DIAGNOSTYCZNE

Wszystkie funkcje ekranu Haulotte
Activ’Screen są dostępne również
w urządzeniach mobilnych za
pośrednictwem aplikacji Haulotte
Diag.
Zapewnia to technikom serwisowym
mobilność dodatkowo ułatwiającą
modyfikację parametrów i
przeprowadzanie czynności
diagnostycznych.

Bezpośredni dostęp do menu diagnostyki i modyfikacji parametrów
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UPROSZCZENIE PRAC
KONSERWACYJNYCH

Urządzenia PULSEO
zostały wykonane
zgodnie z najbardziej
rygorystycznymi
standardami
jakościowymi. Testowane
przez ponad 2000 godzin
przed ich wprowadzeniem
na rynek, są one objęte
5-letnią gwarancją*.

SOLIDNE URZĄDZENIA
PRZEZNACZONE DO PRACY
W NAJTRUDNIEJSZYCH
WARUNKACH

5

Zabezpieczone
siłowniki skrętu
wewnątrz podwozia

Sposób poprowadzenia kabli i
przewodów

Doskonałe zabezpieczenie najbardziej
narażonych kabli elektrycznych

Zabezpieczenie antykorozyjne osi,
elementów złącznych i części malowanych

Wzmocnione
pokrywy

Pokrywy o zwiększonej grubości zabezpieczające silniki
trakcyjne

HAULOTTE

GWARANCJA
LETNIA*

Osłony z materiału
kompozytowego o
wysokiej wytrzymałości
zabezpieczające pulpit
sterowniczy

*Dowiedz się więcej u lokalnego dostawcy Haulotte
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EKONOMICZNY
WYBÓR

WYBÓR URZĄDZENIA
PULSEO OZNACZA
ZAPEWNIENIE
SOBIE WIĘKSZEJ
ELASTYCZNOŚCI
W ZAKRESIE
WYKONYWANIA PRAC
GOTOWOŚĆ NA
NOWE MODYFIKACJE
PRZEPISÓW

PIERWSZA MASZYNA, KTÓRA
PRZYJEŻDŻA NA PLAC BUDOWY /
OSTATNIA, KTÓRA Z NIEGO WYJEŻDŻA

Urządzenia PULSEO są
przygotowane na nowe przepisy
dotyczące ograniczenia dostępu
do centrów miast (obszary o
niskiej emisji) oraz silników..

PULSEO to urządzenie 2 w 1. Jego uniwersalność
sprawia, że urządzenie jest niezbędne przez cały
czas realizacji prac na placu budowy, od samego
początku aż do końca. Możliwość wykorzystania
pojedynczej maszyny przez cały okres prac
umożliwia zapewnienie jej ciągłej dostępności i
ograniczenie kosztów transportu.

URZĄDZENIA PULSEO
ŁĄCZĄ W SOBIE
ZALETY URZĄDZEŃ
ELEKTRYCZNYCH I
TERENOWYCH
UŁATWIENIE ZARZĄDZANIA FLOTĄ
Urządzenia PULSEO są dostosowane do
wszelkiego rodzaju prac nie zależnie od źródeł
zasilania. Są one całkowicie uniwersalne i mogą
być wykorzystywane do zadań, które do tej pory
wymagały więcej niż jednej maszyny. Zapewnia
to maksymalizację wydajności użytkowania
urządzeń.
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EKONOMICZNY
WYBÓR

DZIĘKI PULSEO
KONTROLUJESZ
KOSZTY ENERGII
PRZEJŚCIE NA
ELEKTRYCZNOŚĆ TO
DŁUGOTERMINOWE
OGRANICZENIE
KOSZTÓW
EKSPLOATACYJNYCH
NATYCHMIASTOWE ZMNIEJSZENIE KOSZTÓW
ENERGII

OGRANICZENIE KOSZTÓW ZAPOBIEGAWCZYCH
PRAC KONSERWACJYJNYCH

Niezależnie od rodzaju wykorzystywanej energii, koszty
energii związane z eksploatacją urządzeń zostają
ograniczone. Niskie koszty energii elektrycznej dzięki
zastosowaniu wbudowanego prostownika oraz spadek
zużycia paliwa o ponad 55% poprzez wykorzystanie
generatora zamiast silnika diesla to zalety zapewniające
szybki zwrot kosztów inwestycji dotyczących urządzeń.

Przejście na elektryczność umożliwia rezygnację z większości
przewodów hydraulicznych, czyli ograniczenie kosztów ich
konserwacji. Niskie zużycie generatora zapewniającego ładowanie
akumulatorów umożliwia przedłużenie przedziałów wykonywania
prac konserwacyjnych. Dzięki temu urządzenia elektryczne
PULSEO zapewniają zdecydowane ograniczenie kosztów
konserwacji
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MODELE

HA20 LE

HA20 LE PRO

Koła napędowe

4

4

Koła kierunkowe

2

4

Standardowe

O dużej średnicy

355°

360° ciągły

Opony
Napęd elektryczny

Oś wahliwa
Obrót wieżyczki
Udźwig 250 kg
Podwójny udźwig 250 - 350 kg
Pomocniczy generator
System oświetlenia Haulotte Activ’Lighting System
System zarządzania energią Haulotte Activ’Energy
Management
System zarządzania energią Haulotte Activ’Energy
Management

Ekran Haulotte Activ’Screen
standard /

opcja

2 PIERWSZE
MODELE
NALEŻĄCE DO
GENERACJI
PULSEO
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250

OPCJE
7
4

5

kg

1
3

350
kg

1

2

WYBIERAJ
URZĄDZENIA
NAJBARDZIEJ
ODPOWIEDNIE
DLA TWOJEJ
DZIAŁALNOŚCI

Uchwyt do przewożenia rur

2 Podwójny udźwig 250/350
kg

3 Boczne drzwi wejściowe

4 Podstawa do paneli

elektryczne
5 Linia sprężonego powietrza 6 Gniazdko
w koszu

Activ’Shield
7 Haulotte
Bar

do pracy w niskiej
8 Zestaw
temperaturze

6
8

(wyposażenie standardowe w
modelach PRO)

9

niepozos9 Ogumienie
tawiające śladów

27

HAULOTTE POLSKA SP. Z O.O.UL. GRANICZNA 22 05-090 JANKI
EMAIL: haulottepolska@haulotte.com - TEL. : +48 22 720 08 80 - www.haulotte.pl
4000816650 - Niniejszy dokument nie stanowi wiążącej umowy. Nasza firma zastrzega sobie prawo zmodyfikowania parametrów technicznych opisanych w niniejszej
dokumentacji bez wcześniejszego zawiadomienia. Prawa autorskie do zdjęć: ©Trenta, ©Haulotte - 0918.

