
AKIN teleskopik platformları, tüm yüksekliklerde hızlı ve basit 
kullanım için idealdir. Özel yapım hafif dolaplar ve raflarla, operatöre 
tüm ekipmanını yerleştirmesi için olanak tanır. Bu sadece çalışırken 
zaman kazandırmakla kalmaz, aynı zamanda bir işten başka bir  işe 
giderken de kolaylık sağlar. Bazı kamyona monte teleskopik 
p l a t f o r m l a r ı n d a mobil atölye bulunur. Her büyüklükteki 
şehir, yükseltici platformlar sayesinde yüksekte 
çalışmak için bir oyun alanı haline gelir. Bu kompakt 
ve ultra mobil araçlar, müdahale yerine hızlı bir 
ş e k i l d e ulaşılmasını sağlar. Minibüs veya şasi 

üzerindeki yükseltici platform, özellikle telekom 
ağlarının, kamusal aydınlatmanın bakımı veya reklam 

afişlerinin montajı için tavsiye edilir. Yükleme 
kapasiteleri de büyük ve ağır ekipmanların iş sırasında 

taşınmasına fırsat verir.
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TELESCOPIC PLATFORM
TELESKOPİK PLATFORM
PRODUCT CODE: AKN-TPT
ÜRÜN KODU: AKN-TPT

AKIN work platforms are best for quick and simple use at all 
heights. As the operator, this specific space allows you to load and 
organise all your equipment with lightweight custom-made 
cabinets and racking. Not only does this save time when working 
but it is also secure when travelling from job to job. Some truck 
mounted aerial work platforms are fitted with a large workshop.  
Cities of all sizes become a playground for work at heights thanks 
to the aerial platforms.These compact and ultra-mobile vehicles 
make it possible to quickly reach your place of intervention. Aerial 
platform on van or chassis are particularly recommended for the 
maintenance of telecom networks, the maintenance of public 
lighting or the installation of advertising posters. Their loading 
capacity also gives you the opportunity to carry with you your 
large, heavy equipment.

Technical Details
Type Telescopic Platform
Working Height 12 m - 24 m
Lateral Progress (side opening to) 6,5 m - 17 m
Tower Rotating Angle 360 Degrees
Basket Capacity 200 - 250 kg
Standart Basket Isolation 1000-2500 V
Command System Proportional
Outriggers 4

Teknik Özellikler
Tipi Teleskopik Platform
Çalışma Yüksekliği 12 m - 24 m
Yatay Açılım 6,5 m - 17 m
Sepet Dönüş Açısı 360 Derece
Sepek Kapasitesi 200 - 250 kg
Standart Sepet İzolasyonu 1000 - 2500 V
Kontrol Kumanda Kolu ya da Oransal
İstinad Ayağı 4 adet


