MANIRAIL
VERREIKER
HOOGWERKER
HIJSKRAAN

MANIRAIL MRT 1440/ 1640/ 1840 EASY RR

DE NIEUWE STANDAARD
Ontwikkeld om werk op én rondom
het spoor veiliger en efficiënter
uit te voeren.
Deze multifunctionele 360 graden roterende
telescoop machine biedt de gebruiker een transportmiddel, verreiker, hijskraan en hoogwerker in
één. De compacte railconversie zorgt er voor dat
de machine een maximale werkbereik heeft. Een
uitgebreide besturing met ingebouwde veiligheid
en controle functies zorgen voor een ergonomische
bediening.
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EFFICIËNTER OP HET SPOOR
De vierwielaandrijving zorgt voor de juiste tractie
bij wegrijden en remmen op het spoor. De machine
werkt tot een maximale helling van 60 promille.
De railconversie beschikt bovendien over een waterpas-stelinrichting, waardoor ook vanuit sporen met
grote verkanting veilig gewerkt kan worden.

Vrijwel alle standaard Manitou-gereedschappen zijn
te integreren in de railconversie:
• Vorkenbord
4000 kg
• Roforks
2000 kg
• Hijslier
2000 of 3000 kg
• Hijsjip
1200 - 4000 kg
• Aerial Jip working platform 300 kg
• PSE4400 working platform 850 kg
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MULTIFUNCTIONELE INZET
De MANIRAIL maakt het mogelijk om gebruik
te maken van verschillende werkplatformen. De
machine beschikt over een geïntegreerde instelbare
hoogte en zwenkbegrenzing. Daarnaast wordt
gebruik gemaakt van de originele RCI zodat het
mogelijk is de machine later uit te breiden met
andere originele Manitou-gereedschappen. De
bediening is eenvoudig om te schakelen van cabine
naar het werkplatform. Vanuit de werkbak is het
mogelijk 10 km/h te rijden. Tijdens werkzaamheden
is de machinesnelheid begrenst op 5 km/h.

MANIRAIL
TECHNISCHE SPECIFICATIES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Max. snelheid spoor
Max. snelheid weg
werksnelheid
Hefhoogte
Spoor
Spoorwielen
Leeggewicht
Max. gewicht
Aanhangerlast:
Remmen
Hijscapaciteit
Profiel van vrije ruimte
•
• Max. steiging
• Max. verkanting
• Max. verkanting
• Max. verkanting
• Max. windsnelheid
• Aantal personen
• Typegoedkeur
		

19 km/h
30 km/h
1-2 km/h
14/ 16/ 18 m
1435 mm / 1485 mm
6640 mm A-C-S1002-MIX
20t
24t
25t
hydraulisch
4t, zie hijstabellen
G1-G2 (op aanvraag)
Pendel as
250 mm
werkmodus 6%
transport 8°/200 mm
werkmodus 8°
werk en transport: 8°
12,5 m/s
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MANIRAIL
STANDAARD UITRUSTING
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Proportionele hydraulische aansturing
360° eindeloze roteratie
Pendel en waterpas-stelinrichting
Hoogte- Zwenkbegrenzing
Last moment begrenzing systeem (RCI)
Geïntegreerd camerasysteem
4 wielaandrijving
Snelheidsbegrenzer
Overdekte bijrijderspositie
Wisselbare spoorwielen (Normaal- Tram- Meter)
Automatische spoorverlichting
Luchtbanden
Oscillerende as voor weggebruik
Sperdifferentieel
24V Noodpomp
Nood en milieukit
Luchthoorn en claxon
Waarschuwingslamp (RCI)
Urenteller
Hijsogen rondom

LAADDIAGRAM
NORMALGAUGE AERIAL JIP
Workingplatform 300 kg

Diagram is gebaseerd op theoretische waarden

NORMALGAUGE PSE 4400
Workingplatform 850 kg
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LAADDIAGRAM
NORMALGAUGE FEM1320
Forks 4000 kg

Diagram is gebaseerd op theoretische waarden

NORMALGAUGE PT2000
Hoist 2000 kg
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LAADDIAGRAM
NORMALGAUGE P4000
JIP 4000 kg

Diagram is gebaseerd op theoretische waarden

NORMALGAUGE P4000
JIP 1200 kg
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AMT GROUP
Voor sommige werkzaamheden zijn speciale
machines nodig. Of het nu gaat om een complete
ombouw, modernisering, revisie of het leveren van
nieuwe onderdelen. Bij AMT bent u aan het juiste
adres.
AMT is uw partner met een gevestigde naam.
Naast railroad- en spoorvoertuigen hebben wij
jarenlange ervaring in speciaalmachinebouw.
Op basis van een eisenpakket kunnen wij u verder
helpen met een concepttekening en passend
voorstel. Zo ontwikkelen en bouwen wij bij onze
afdeling machinebouw allerlei productiemachines,
gereedschappen, robot- en andere systemen.
Met onze afdeling metaaltechniek vervaardigen
wij vrijwel alle onderdelen in eigen huis. Al onze
producten hebben een ding gemeen: het is
maatwerk. Tijdens het fabricageproces fungeren
onze engineers tevens als projectleider, zodat de
lijnen tussen ontwerp en uitvoering kort blijven en
er voor de klant maar één aanspreekpunt is.
Bent u geïnteresseerd in een van onze diensten
en/of producten of heeft u vragen? Neem dan
gerust contact met ons op T +31(0)76 501 59 12.

Pauvreweg 29 4879 NJ Etten-Leur. The Netherlands
T +31(0)76 501 59 12  www.amtgroup.nl

