
ARBETS-
PLATTFORM

2950 mm
Plattformshöjd
uppkörd  

STILREN OCH KOMPAKT DESIGN
SÄKER OCH STABIL MED
HÖG LYFTHÖJD

AIR – ARBETA HÖGT, SÄKERT OCH ENKELT
AIR är en kompakt mobil arbetsplattform i modern design.

Den kompakta arbetsplattformen är enkel att använda, rullar lätt på 
de flesta golv och kan enkelt passera genom en vanlig dörröppning.  
Arbetsplattformen fungerar även utmärkt i trånga utrymmen och lyfter 
en person med verktyg och last för att nå arbetshöjder upp till 5 meter.

AIR minimerar riskerna med arbeten på höga stegar, trappstegar eller 
liknande. Produkten är idealiskt lämpad för publika utrymmen t.ex. 
sjukhus, köpcentrum, butiker och kontor men fungerar även bra i 
verkstad- produktions lokaler.

AIR ÄR DESIGNAD FÖR INOMHUSBRUK OCH FÅR INTE BETRÄDAS I UTRYMMEN DÄR 

GOLVET LUTAR ELLER DÄR DET ÄR KRAFTIGA VINDAR.

PRODUKTEGENSKAPER
 
u Enkel att använda
u Låg nivå mellan plattform och golv för enkel  
 av- och påstigning
u Passerar genom en vanlig dörröppning
u Stilren design som smälter in i omgivningen
u Svängbar grind som automatiskt stänger  
 när du kliver på eller av plattformen
u Lättanvänd kontrollpanel, två knappar
u Lastkapacitet upp till 180 kg vilket motsvarar  
 1 person + 100 kg, verktyg och material
u Hög lyfthöjd
u Halkskyddat golv i plattformen
u Smidig att manövrera
u Huvudströmbrytare med lås
u Avlastningsbricka för verktyg och material
u Drivna och odrivna modeller



PRODUKTINFORMATION

 AIR 2950PA* 86710 180*** 1572 4120 2950 4950 1165 780 2 x 12V 75Ah  300 

 AIR 2950MA** 86700 180*** 1572 4120 2950 4950 1165 780 2 x 12V 75Ah 320 

AIR är konstruerad och tillverkad i enlighet med standard SS-EN 280+A2:2009 och SS-EN 1495+A2:2009/AC:2010.

   Kapacitet Totalhöjd Totalhöjd Plattform, höjd Max. arbetshöjd Längd Bredd  Egenvikt
Modell Art.nr. kg nedsänkt mm uppkörd mm uppkörd mm mm mm mm Batterier  kg

* Förflyttas manuellt.  
** Självgående drift med styrning från korgen. 
*** 1 person + 100 kg verktyg och material. 

Styrspak i korgen för 
enkel manövrering *

* Gäller endast modellen AIR 2950MA,  
   AIR 2950PA förflyttas manuellt.

** Den drivna modellen AIR 
2950MA  har elektronisk broms 
när arbetsplattformen står still.

Svängbara hjul 
med spärrar **

Easy to operate
control panel

Halkskyddat golv 
i plattformen

Huvudströmbrytare 
med lås

Avlastningsbricka för 
verktyg och material

EdmoLift AB
Jägaregatan 11

871 42 Härnösand 
Sverige

+46(0)611-837 80
b2b@edmolift.se
www.edmolift.se

AIR är designad för inomhusbruk och får inte beträdas i utrymmen 
där golvet lutar eller där det är kraftiga vindar.


