TA-SERIE „BUSINESS“

NIEUWE DIMENSIE IN DE 3,5 t KLASSE

FOCUS OP DESIGN EN FUNCTIE

De nieuwe TA-serie van BISON bestaat uit 4 modulair opgebouwde basismodellen die in een volledig
uitgeruste „Business“-versie en een bijzonder voordelige „Economy“-versie worden aangeboden. De
machines kunnen met tal van opties optimaal worden aangepast aan de meest uiteenlopende wensen.
De uiterlijke kenmerken van de Business-versies die eruit springen zijn design en functionaliteit. Door
klanten en gebruikers gewenste functies werden hierbij in een nauwe samenwerking tussen technici en
ontwerpers optisch aantrekkelijk gerealiseerd en in een doordacht design geïntegreerd. Hieruit zijn tal van
volledig nieuwe en „integratieve“ oplossingen met overtuigende optische en technische eigenschappen
ontstaan.
Naast alle functionele voordelen zorgt de zéér moderne Business-variant met zijn fraaie uiterlijk voor een
enorm image- en reclame-effect die alle kwaliteitsbewuste klanten aanspreekt.

Robuust 4-delig kunststof-platform
• Alle hydrauliek- en elektrocomponenten zijn afgedekt en
beschermd
• Afsluitbare opbergvakken voor de onderlegplaten
• Makkelijke weg omhoog naar de korf via wenteltrap

•
•
•
•

Anti-slip treden
Doorlopende zijdelingse inrijdbeveiliging
Zijdelingse stootranden
Geen corrosie

ONTWIKKELD MET DE KNOW-HOW VAN DE TECHNOLOGIELEIDER

Ultramoderne techniek en solide machinebouw
• Hypermoderne besturing met CAN-Open-Safety-technologie
• Veiligheidsniveau SIL 2
(Safety Integrity Level 2 overeenkomstig EN 61508)
• Maximaal werkbereik door optimale geometrie en korfbelasting
• Massief zwenkwerk met eindloos-draaibereik

• Robuuste en nauwkeurige telescoopdelen van geëxtrudeerde
aluminium-profielen
• Alle componenten in de telescoop binnenliggend
• Geavanceerde hydrauliek inclusief automatische regeling van
het motortoerental
• Snel en economisch

DE WERKKORF – WERKPLEK VAN SUPERLATIEVEN

Uniek qua ergonomie en functionaliteit
Met één enkele korfvariant kan worden voldaan aan alle vereisten
van de meest uiteenlopende toepassingsgebieden. De korf heeft
grote openingen voor efficiënt werken bij montagewerkzaamheden en biedt tegelijkertijd de vereiste isolatiebescherming zoals die
bij diverse werkzaamheden aan electrische installaties noodzakelijk
is. De doordachte detailuitvoering en de complete standaarduitrusting zijn overtuigend.
• 2 x 90° korf draaien
• Zelfsluitende korfdeur om gemakkelijk en rechtop in te stappen
• Aangenaam aanvoelende leuning van kunststof met vóór de
leuning aangebrachte klembeveiliging
• Stootvaste, afsluitbare, verlichte en over de gehele korflengte
verschuifbare beschermbox voor de afstandbedieningsconsole
• CEE-stopcontacten 230 V und 12 V
• Twee ogen voor veiligheidsgordels
• Afsluitbare reinigingsopening voor eenvoudige korfreiniging
• Slipvrije korfvloer met omlopende regengoot en waterafvoer

openingen in alle 4 hoeken
• Bijzonder slijtvaste kantbescherming aan de onderste rand
van de korf
• Aansluitkast en complete bekabeling in de korfstructuur
geïntegreerd en derhalve optimaal beschermd
• Een functioneel en individueel positioneerbaar aflegvlak voor
gereedschap
• Isolerende rubbermat voor langdurig optimaal werkcomfort

De optionele korfuitrusting laat geen wensen onvervuld
•
•
•
•
•
•
•
•

Veiligheidsgordels
Werklampen – insteekbaar in alle 4 korfhoeken
Perslucht- of wateraansluiting voor reinigingswerkzaamheden
Houder voor kettingzaag
Additioneel aflegvlak voor gereedschap
Uitwisselbare houten stootrand boven de leuning
Veiligheidsafscheiding
Flitslicht onder de werkkorf

TRENDSETTER INZAKE UITERLIJK EN UITRUSTING

Comfort en veiligheid standaard

Totale flexibliteit bij de bediening

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Vrije plaatsing van de bedieningsconsole in de korf
• Afstandbedieningsconsole vanuit de korf inzetbaar als
radiografische afstandbediening

Stempelbediening vanuit de werkkorf
Automatische afstempeling en opstellingsnivellering
Automatische terugvoering in de transportstand
Memory-functies
Traploze hoogteuitschakeling
Bijzonder soepele bewegingsprocessen
Personalisering van de besturingskarakteristiek
Bedrijfsspanningsbewaking
Omvangrijke botsbeveiliging
Isolatiebescherming op 2 niveaus
Waarschuwingsknipperlichten aan de afstempelingen

Maximale flexibiliteit tijdens het gebruik
De intelligente besturing met de daarbij behorende sensoren
herkent automatisch 5 verschillende modi en geeft altijd het
optimale werkbereik vrij.
• Afgestempeld, alle wielen van de grond
• Afgestempeld, wielen op de grond
• Alleen achter afgestempeld
• Niet afgestempeld
• Verplaatsen met gereduceerde snelheid
• Bedrijf mogelijk tot helling van 6°

COMPLEET PRODUCTASSORTIMENT

TA 14 B

TA 17 B

150 kg
200 kg

120 kg
200 kg

200 kg

200 kg

150 kg

2950 mm

120 kg

15°

3250 mm
7440 mm

VEELZIJDIG INZETBAAR

TA 21 B

TA 25 B

120 kg
200 kg

120 kg
200 kg

200 kg

200 kg

120 kg

120 kg

Technische gegevens
Gegevens van het basissysteem
Max. werkhoogte
Max. vloerhoogte
Max. horizontale werkbereik naar achteren (met werkkorflast 150 resp. 120 kg)
Max. horizontale werkbereik naar de zijkant (met werkkorflast 150 resp. 120 kg)
Max. horizontale werkbereik naar voren (met werkkorflast 150 resp. 120 kg)
Basisvoertuig en montage op voertuig (Mercedes Sprinter)
Lengte in transportstand
Breedte in transportstand
Hoogte in transportstand
Hydrauliekolietank met retourfilter; tankinhoud
Afstempeling
2 klapstempels voor; afstempelbreedte*
2 starre verticale stempels achter; max. afstempelbreedte*
2 hydraulisch uitschuifbare verticale stempels achter; max. afstempelbreedte*
Max. toelaatbare helling bij opstelling
Hand- resp. noodbediening
Beschermd en vergrendelbaar in de opbouw en kolom geïntegreerd
Hand-noodpomp
Draaiwerk
Constructie
Draaibereik
Armsysteem
Constructie
Aantal uitschuifbare telescopdelen in de hefarm
Universele kunststof-werkkorf
Lengte x Breedte x Hoogte
Hydraulische korf-zwenkaandrijving; draaibereik
Max. toegestane korfbelasting
Isolatie
Isolatiebescherming overeenkomstig DIN VDE 0682-742 op 2 niveaus

TA 14 B

TA 17 B

TA 21 B

TA 25 B

13,8 m
11,8 m
8,50 m (150 kg)
8,50 m (150 kg)
8,50 m (150 kg)

17,3 m
15,3 m
11,4 m (120 kg)
11,4 m (120 kg)
11,4 m (120 kg)

20,9 m
18,9 m
13,3 m (120 kg)
13,0 m (120 kg)
12,6 m (120 kg)

24,5 m
22,5 m
14,1 m (120 kg)
12,3 m (120 kg)
12,2 m (120 kg)

7,44 m
2,18 m
2,95 m
60 l
3,00 m
2,28 m
–

–
–

–
3,04 m

6°
standaard
standaard
Draaitafel met zwenkaandrijving
eindloos

1

geëxtrudeerde aluminium-profielen
2
3

4

0,70 m x 1,40 m x 1,12 m
2 x 90°
200 kg
standaard

* Afstempelbreedte
(hart tot hart stempels)

dzwigi24.pl
Mercedes Benz Sprinter 311 oder VW Sprinter
Palfinger Bison TA 22
Technische Parameter
Fahrzeug
zulässiges Gesamtgewicht

3500 kg

Durchfahrhöhe

3,10 m

Gesamtbreite

2,30 m

Gesamtlänge

7,78 m

Hubarbeitsbühne
max. Arbeitshöhe

22,00 m

max. Plattformhöhe

20,00 m

max. seitl. Reichweite
max. seitl. Reichweite
Reichweite Heck

200 kg Korblast
100 kg Korblast
100 kg Korblast

8,50 m
10,70 m
13,50 m

Schwenkbereich

450 °

max. Stützbreite vorn

2,75 m

max. Stützbreite hinten

2,23 m

max. Abstützkraft

25 kN

max. Personenzahl im Korb

2

max. Korbbelastung

200 kg

max. Seitenkraft am Korb

400 N

Aluminium-Arbeitskorb (LxBxH)

0,80x1,23x1,135 m

zulässige Schrägstellung Korb

5°

Drehwinkel, Korb

2 x 45°

zulässige Schrägstellung Hubarbeitsbühne

0°

zulässige Windgeschwindigkeit

12,5 m/s

Arbeitsdruck

210 bar

Hydrauliköl HLPD

60 l

Hubarm

auf/ab

65/65 +/- 5 s

Schwenken

links/rechts

100/100 +/- 5 s

Teleskop

aus/ein

50/35+/- 5 s

Drehen Korb

links/rechts

6/6 +/-1s

Stützen

aus/ein

12/35 +/- 3 s
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