w SIIRTOLAVALAITTEET

Vieläkin parempi
siirtolavalaite

www.joab.se

L/LA

JOUSTAVAMPI
Siirtolavalaite optimaalisilla toiminnoilla. Valitse haluttu koukkukorkeus
tai säädettävä koukku.

KÄYTTÖKELPOISEMPI
Kestävämpi rakenne, varaosien
nopea saatavuus – useimmiten
24 tunnin sisällä.

TURVALLISEMPI
Matala painopiste takaa
vakaamman ja turvallisemman ajon.

OPTIMAALISEMPI
Valitse tarpeittesi mukainen
ohjausjärjestelmä.

SÄÄSTELIÄÄMPI
Pienempi omapaino
+ optimoitu hydraulijärjestelmä
= pienempi polttoaineenkulutus.

NOPEAMPI
Nopeampi asennus,
suurempi kippauskulma,
pikalasku-/pikakippaustoiminto, automaattinen
päällevetojärjestelmä jne.
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MPÄRISTÖSTÄVÄLLISEMPI

lauksessa käytetty 85 %
pohjaisia maaleja.

ANNATTAVAMPI

amman rakenteen ja pienemomapainon ansiosta voit kuljet2 % suurempia ja painavampia
mia. Helppohuoltoinen rakenne.

Kerromme
mielellämme
lisää huoltosopimuksesta
Yksilöllisesti räätälöidyt
huoltosopimukset sinun
toiveittesi mukaisin
huoltovälein.

Vaihda
parempaan
Toimme ensimmäisenä markkinoille matalarakenteiset siirtolavalaitteet ja nyt menemme vieläkin pidemmälle. Uudessa L/LA-siirtolavalaitteessamme on useita pieniä parannuksia, jotka yhdessä
tekevät siitä vieläkin kevyemmän, ympäristöystävällisemmän ja
kannattavamman.
Rakenne. L/LA on suunniteltu selviytymään vieläkin paremmin arjen
kovista vaatimuksista. Luja rakenne,
valetut osat, jotka minimoivat hitsisaumat rasituksille alttiissa kohdissa,
korkealaatuiset osat ja hellävarainen kontin käsittely tekevät L/LA:sta
kestävän siirtolavalaitteen. Hydraulijärjestelmässä on 38 % vähemmän
liitoskohtia, mikä pienentää merkittävästi hydraulijärjestelmän vuotoriskiä. Irto-osat maalataan erikseen
ennen asennusta. L/LA:n asennus käy
nopeasti ja helposti ruuvikiinnitteisten
alustakiinnikkeiden ansiosta.
Käyttö. L/LA-siirtolavalaitetta on
helppo käyttää. Lisävarusteina saatavat pikalasku-/pikakippaustoiminto ja
automaattinen päällevetojärjestelmä
nopeuttavat työskentelyä. Jyrkemmän
kippauskulman ja kuorman tunnistavan pikalasku- ja kippaustoiminnon
ansiosta konttien purku sujuu nopeammin. Nopea käsittely vähentää kuljettajan stressiä.
Mahdollisuudet. Valitsemalla
siirtolavalaitteella varustetun
ajoneuvon parannat mahdollisuuksiasi hoitaa erilaiset toimeksiannot tehokkaasti kauden
aikana. Monet siirtolavalaitteemme vakiovarusteista ovat kilpailijoillamme lisävarusteita. Lisäksi
valittavanasi on lukuisia lisävarusteita. Valitsemalla joustavan
koukun korkeuden (useita kiinteitä
korkeuksia tai säädettävä koukku)
varmistat laitteistosi vaatimustenmukaisuuden.

Käyttötalous. Olemme keventäneet
siirtolavalaitetta 10 % edeltäjäänsä
verrattuna. Sen ansiosta voit kuormata kerralla enemmän ja matala
rakennekorkeus jättää tilaa korkeammille konteille. Yhdessä nopeamman
työjakson kanssa tämä tarkoittaa, että
voit tunnissa kuljettaa painavampia
ja suurempia kuormia.
Huoltotalous. Jälleenmyyjäsi tekee
huollot nopeasti ja joustavasti.
Lisäturvaa antaa tieto siitä, että
kyseessä on ruotsalainen laatutuote
ja että varaosia on aina lähellä – usein
pystymme toimittamaan ne 24 tunnin
sisällä (halutun värisenä) kattavan
huoltoverkostomme ansiosta. Vähentämällä erilaisten osien määrää 20
prosentilla pienensimme myös tarvittavan varaosavalikoiman laajuutta.
Turvallisuus. Toimitusasiakirjoista
selviää, miten käsittelet siirtolavalaitetta häiriöttömän toiminnan varmistamiseksi.
Dokumentoimme jokaisen toimituksen
ja tunnemme tarkasti siirtolavalaitteesi rakenteen, jos ongelmia ilmenee.
KOKONAISKUVA:
Ergonomia, talous ja ympäristö.
L/LA-siirtolavalaite on kärkituote olipa
kyse sitten käyttö- ja huoltotaloudesta
tai ergonomiasta ja ympäristöstä.
Keskustele jälleenmyyjäsi kanssa tai
ota yhteyttä niin kerromme lisää.
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Pikakäyttötoiminnot lyhentävät kuormausjaksoja.

Matala rakenne tarjoaa
suuren kuormauskapasiteetin.

Valetut osat pidentävät
kestoikää.

Apunostin varmistaa
kuorman hellävaraisen
kuormauksen ja
purkamisen.

Magneettiventtiilien
suojattu sijainti parantaa
käyttöturvallisuutta.
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HookMaster

S8

S 10–12–15

• Suurempi joustavuus
tarjoaa uusia käyttökohteita

• Suurempi nostovoima
madalletun kippausnivelen
ansiosta

• Suurempi nostovoima
madalletun kippausnivelen
ansiosta

• Uusi tekniikka ilman kulutusosia alentaa huoltokustannuksia

• Nosto- ja kippauskapasiteetti
8 tonnia

• Nosto- ja kippauskapasiteetti
10, 12 ja 15 tonnia

• Sovitettu 2-akselisille alustoille

• Sovitettu 2-akselisille alustoille

• Nosto- ja kippauskapasiteetti
17, 20 ja 25 tonnia

• Automaattinen laskujarru
rajoittaa nopeutta

• Automaattinen laskujarru
rajoittaa nopeutta

• Sovitettu 2-, 3- ja 4-akselisille
alustoille

• Koukun korkeus 930 mm,
sovitettu minilavoille

• Valmius Cameleont-vaihtojärjestelmälle

• Helppo ajaa talliin

• Matala rakenne (178 mm)
• Kippauskulma 55°
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JOAB Försäljnings AB
Östergärde Industriområde
SE-417 29 Göteborg, Ruotsi
Puh: +46(0)31 705 06 00
Faksi: +46(0)31 705 06 36
www.joab.se

www.joab.se

Toiveittesi mukaan räätälöity huoltosopimus
Olemme sovittaneet sopimuksen sinun laajuus- ja huoltovälitoiveisiisi.

JOAB Recycling AB
Norbavägen
SE-384 30 Blomstermåla, Ruotsi
Puh: +46(0)499 480 80
Faksi: +46(0)499 480 99

Tuotevalikoima:

w SIIRTOLAVALAITTEET
w LIFTDUMPER
w CAMELEONT
w JÄTEPAKKAAJA
Lue lisää osoitteessa
www.joab.se

TUOTANTO: LAREMA KUVAT: ANNALISAFOTO JA JOABIN KUVAPANKKI
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• Lisävalinnat: Nosto pystyasentoon 93° sekä nosto maanpinnan alapuolelta

