
Ta całkowicie nowa platforma bazuje na sprawdzonej 
technologii Bravi, ale jest bardziej KOMPAKTOWA i
LŻEJSZA od większości aktualnie dostępnych na 
rynku platform. Jest również bardzo EKONOMICZNA
w eksploatacji.

Co najważniejsze: BRAVI LITE jest mocna, 
niezawodna i wielozadaniowa – spełnia wszystkie
oczekiwania klientów w stosunku do platform BRAVI.

Podsumowując:
• Samojezdna - jej maksymalna wysokość robocza 

wynosi 4.2 m! Jest liderem na rynku w swojej klasie
• Lekka - waży mniej niż 400 kg. Idealnie nadaje 

się do użytku nawet na najwyższych piętrach 
budynków

• Kompaktowa - jej wymiary to tylko 1.1 m x 0.77 m 
x 1.5 m

• Ekologiczna - przyjazna dla środowiska począwszy 
od wyprodukowania aż po utylizację

And work just became fun again…
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• Otwierana wahadłowo bramka wejściowa 
z zawiasami ze stali nierdzewnej oraz 
obniżony stopień wejściowy zapewniają 
łatwe i bezpieczne wejście na platformę

• Dzięki wbudowanym kieszeniom na wydły 
moża ją łatwo transportować

• Prosty w obsłudze joystick pozwala na 
precyzyjne manewrowanie

• Niski stopień wejściowy platformy zapewnia 
łatwiejszy dostęp

• Bezpośrednie elektryczne sterowanie 
umożliwia bezkonkurencyjne korzystanie z 
platformy między doładowaniami

• Prosty w obsłudze system sterowania 
• Minimalna ilość podzespołów czyni go 

idealnym dodatkiem do Twojego parku 
maszynowego

• Wzmocnione stalowe elementy podwozia 
i kosza sprawiają, że Bravi Lite sprosta 
nawet najtrudniejszym warunkom

• Łatwy do załadunku. Możliwość używania 
platformy na stromych podjazdach oraz 
nierównym terenie, dzięki zwiększonemu 
prześwitowi

Dane Techniczne
Wysokość platformy podniesionej 
Wysokość stopnia wejściowego
Maksymalna wysokość robocza
Szerokość platformy
Długość platformy
Szerokość podstawy
Długość podstawy
Wysokość platformy złożonej
Maksymalna ładowność
Całkowita waga platformy
Zdolność pokonywania wzniesień
Wewnęrzny promień skrętu
Bateria
Napięcie
Maksymalna prędkość jazdy (podest opuszczony)
Prędkość jazdy przy podeście podniesionym
SPEŁNIA NORMY

Metric
2210 mm
398 mm

4210 mm 
682 mm

1101 mm
772 mm 

1232 mm
1525 mm

398 kg
35%
Zero

2 - 12V 85 Ah
110/220v

3km/h
0.6km/h

1osoba + narzędzia
180kg 397lbs

A
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H

Ansi A92.6, Oznaczenie CE, 
AS1418.10 (int)  

Kompaktowy i mocny Wbudowane 
kieszenie na widły

ZERO Wewnętrzny  
promień skrętu 

1350 mm zewnętrzny  
promień skrętu m
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