
SAXLIFTAR FÖR tuff terräng   
KOMPAKTSERIERNA

Skyjacks kompaktserie med saxliftar för tuff terräng  
erbjuder samma industriledande robusta och pålitliga 
saxliftar som har gjort Skyjack berömda.

Både SJ 6826RT och SJ 6832RT är utrustade med ett 
exklusivt symmetriskt 4WD-cross over-system för 
överlägsen dragkraft. Med kapacitet för upp till 50 % 
stigningsgrad kan dessa maskiner användas på alla typer 
av arbetsplatser.

Standardfunktionerna inkluderar också en 1,5 m 
utrullningsbart förlängningsdäck som är enkelt att 
använda och som kan säkras i fl era olika positioner för ökat 
plattformsutrymme och förbättrad räckvidd.

Båda kompaktmodellerna går att köra med full höjd och 
med förlängningsdäcken fullt utrullade. 

I enlighet med Skyjacks robusta och pålitliga 
designegenskaper, använder kompaktserierna med 
saxliftar för tuff terräng, Skyjacks färgkodade och 
numrerade kabelsystem av standardtyp med analoga 
kontroller.

CE-MODELLER    SJ 6826 RT   SJ 6832 RT



Specifi kationer SJ 6826 RT SJ 6832 RT

A   Arbetshöjd 9,9 m 11,8 m

B   Högsta plattformshöjd 7,9 m 9,8 m

C   Lägsta plattformshöjd 1,2 m 1,4 m

D   Totalbredd 1,7 m 1,7 m

E   Totallängd 2,7 m 2,7 m

F   Nedsänkt höjd (Höjt räcke) 2,4 m 2,5 m

G   Nedsänkt höjd (Sänkt räcke) 1,6 m 1,8 m

H   Plattformens bredd (Innermått) 1,4 m 1,4 m

I    Plattformens längd (Innermått) 2,4 m 2,4 m

Förlängningsdäck 1,5 m 1,5 m

Markfrigång 0,2 m 0,2 m

Hjulbas 2,0 m 2,0 m

Vikt 2 903 kg 3 475 kg

Lutningsgrad 50 % 40 %

Vändradie (Inre) 1,5 m 1,5 m

Vändradie (Yttre) 4,0 m 4,0 m

Lyfttid (max. last) 36 sec 39 sec

Körhastighet (lastad) 6,1 km/h 6,1 km/h

Körhastighet (lyft) 0,6 km/h 0,6 km/h

Maximal körhöjd Maximal höjd Maximal höjd

Generell kapacitet 567 kg 454 kg

Maximalt antal personer 4 2

KOMPAKTSERIERNA

Saxliftar för tuff terräng

Denna broschyr har endast som syfte att illustrera och är baserad på den senaste informationen vid 

tidpunkten för tryckning. Skyjack Inc. förbehåller sig rätten att utföra ändringar när som helst, utan 

föregående meddelande, gällande specifi kationer, och standard- eller tillvalsutrustning. Konsultera 

Underhålls- och reservdelshandboken för information om rätt hantering. CE-märkta arbetsplattformar 

har testats för överensstämmelse med Maskindirektivet 98/37/EC.
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STANDARDFUNKTIONERNA 
• Körbar vid full höjd med den utrullbara 

plattformsförlängningen fullt utdragen
• Korsande symmetrisk 4-hjulsdrift
• Flera våta skivbromsar – fjäderladdade bromsar 

med hydraulisk frikoppling
• 1,5 m utrullningsbart förlängningsdäck
• 24 hp Kubota Dieselmotor
• 90° utsvängbar motor
• Analogt kontrollsystem
• Färgkodat, numrerat kopplingsschema
• Upp till 50 % lutningsgrad
• Skumfyllda lågprofi lsdäck av grip lug-typ
• Kabeldragning till växelströmsuttag på plattform
• Lutningslarm med bortkoppling för lyft/körning
• Fullt rörelselarm
• Överbelastningsskydd
• Varningssystem för sänkning
• Signalhorn för operatören
• Gångjärnsförsett räcksystem
• Fullhöjds fjädrad gångjärnsgrind baktill på 

maskinen
• Taljerepsinfästning 
• Gaffeltrucksfi ckor/fastbindningar/lyftfästen

TILLVAL‡

• Diesel avgasrenare
• Självständiga stödben med automatisk 

nivåutjämning
• Blinkande ljus
• Telefonlinje till plattform
• 2,0 kW hydraulgenerator
• Skumfyllda, ej svärtande däck (endast 6826RT)
• Solida, icke-svärtande gummidäck
‡ Kapacitet och maskinvikt kan ändras när olika tillval monteras


