
 
 
 

MMOOBBIILLIIFFTT  225500  MMOODDUULLAARR  

 

ffrroomm  22..55  uupp  ttoo  2200..7755  mmeettrreess  
 

 
 
 

 
 



 

MMoobbiilliifftt  225500  iiss  aa  mmoodduullaarr  lliifftt  ddeessiiggnneedd  ttoo  ssoollvvee  tthhee  pprroobblleemm  ooff  mmoovviinngg  eevveenn  bbuullkkyy  ffuurrnniittuurree  iinn  aanndd  oouutt  ooff  uuppssttaaiirrss  

fflloooorrss  wwiitthh  nnaarrrrooww  aacccceesssseess..  

AA  uunniiqquuee  ddeessiiggnn  aanndd  ssppeecciiaall  ccoonnssttrruuccttiioonn  mmaakkee  ooff  tthhiiss  eeqquuiippmmeenntt  yyoouurr  ggrreeaatt  ttiinnyy  wwoorrkk  ppaaiirr..  EEaassyy  ttoo  uussee,,  hheeaavvyy  

dduuttyy,,  ffaasstt  aanndd  nnooiisseelleessss……  aarree  jjuusstt  ssoommee  ooff  iittss  uunniiqquuee  wwoonnddeerrffuull  ffeeaattuurreess!!  

TThhee  mmaaiinn  aaddvvaannttaaggeess  ooff  tthhiiss  uunniitt  aarree::  225500  kkgg  rraatteedd  llooaadd  aassssuurreedd  bbyy  aallll  mmaaiinn  ppaarrttss  mmaaddee  oouutt  ooff  aalluummiinnuumm          

EENN  AAWW--77002200,,  eeaassyy  aanndd  ffaasstt  mmoouunnttiinngg,,  hhiigghh  ppllaattffoorrmm  ssppeeeedd  aanndd  uunniiqquuee  rreelliiaabbiilliittyy  iinn  ppeerrffoorrmmaannccee..  

  

MMoobbiilliifftt  225500  iiss  tthhee  nneeww  lliifftt  ggeenneerraattiioonn,,  tthhee  ppeerrffeecctt  lliiffttiinngg  ssyysstteemm  aaddddiinngg  ffuunnccttiioonn  aanndd  rreelliiaabbiilliittyy  ttoo  tthhee  eeaarrlliieerr  mmooddeellss..  

  

MMoobbiilliifftt  225500,,  ddeessiiggnneedd  iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  EEuurrooppeeaann  DDiirreeccttiivvee  nnoo..  EECC//9988//3377,,  tthhiiss  uunniitt  iiss  eennttiirreellyy  ddeevveellooppeedd  aanndd  

mmaannuuffaaccttuurreedd  bbyy  SSccaallaa  RReeaallee  wwiitthh  ssppeecciiaall  ccoonncceerrnn  ffoorr  ooppeerraattoorrss’’  ssaaffeettyy..  

 

 

WWhheenneevveerr  ssuuffffiicciieenntt  ssppaaccee  iiss  aavvaaiillaabbllee  oonn  ssiittee,,  tthhee  lliifftt  mmaayy  bbee  ffllaatt  mmoouunntteedd  oonn  ggrroouunndd  aanndd  rraaiisseedd  uupp  aafftteerr  mmoouunnttiinngg..  

AAlltteerrnnaattiivveellyy  iitt  iiss  ppoossssiibbllee  ttoo  ppeerrffoorrmm  vveerrttiiccaall  mmoouunnttiinngg  bbyy  mmeeaannss  ooff  tthhee  ooppttiioonnaall  eelleeccttrriicc  hhooiisstt  aanndd  rrooppeess..  

WWiitthh  MMoobbiilliifftt  225500  aasssseemmbblliinngg  tthhee  lliifftt,,  mmoouunnttiinngg  tthhee  eelleeccttrriicc  mmoottoorr,,  ppeerrffoorrmmiinngg  rreeqquuiirreedd  eelleeccttrriiccaall  ccoonnnneeccttiioonnss,,  ffiittttiinngg  

ppllaattffoorrmm  aanndd  tteelleessccooppiicc  ssttaayy  iinn  ppllaaccee  aarree  nnoo  lloonnggeerr  aa  ttiimmee  rruubbbbiinngg  aanndd  ddiiffffiiccuulltt  ttaasskk..  

AAllll  uupp//ddoowwnn  aanndd  ssaaffeettyy  bbuuttttoonnss  aarree  iinntteeggrraatteedd  oonn  aa  ccoonnttrrooll  ppaanneell  oonn  ggrroouunndd  aanndd  oonnee  mmoorree  oonn  tthhee  lliifftt  ttoopp..  

TThhee  ooppeerraattoorr  mmaayy  sseelleecctt  bbeettwweeeenn  33  ddiiffffeerreenntt  ppllaattffoorrmm  ssppeeeeddss  bbyy  mmeeaannss  ooff  ssuuiittaabbllee  sswwiittcchheess  oonn  tthhee  mmaaiinn  eelleeccttrriicc  

bbooaarrdd  aanndd  oonn  tthhee  ppuusshh--bbuuttttoonnss  ppaanneellss..  PPrrooggrreessssiivvee  ppllaattffoorrmm  ssttaarrtt  aanndd  ssttoopp  aarree  ccoonnttrroolllleedd  bbyy  aann  iinntteeggrraatteedd  

eelleeccttrroonniiccss  aassssuurriinngg  aabbssoolluuttee  llooaadd  ssaaffeettyy..  



 

 

 

 

 
TThhee  eelleeccttrriicc  mmoottoorr  iiss  eeqquuiippppeedd  wwiitthh  oowwnn  wwhheeeellss  ssoo  tthhaatt  

nnoo  lliiffttiinngg  iiss  rreeqquuiirreedd  ffoorr  mmoouunnttiinngg  ooppeerraattiioonnss..  FFiixxaattiioonn  

ooff  tthhee  eelleeccttrriicc  mmoottoorr  ttoo  tthhee  bbaassee  iiss  aassssuurreedd  bbyy  oonnee  

ssiinnggllee  lloocckkiinngg  ppiinn..  TThhee  ffrraammee,,  tthhee  mmoottoorr  aanndd  tthhee  

rreedduuccttiioonn  ggeeaarr  aarree  mmaaddee  oouutt  ooff  aalluummiinnuumm..  

  

  TThhee  llooaaddiinngg  ppllaattffoorrmm  ssuuppppoorrtt  iiss  mmaaddee  oouutt  ooff  ssttaaiinnlleessss  

sstteeeell  aanndd  iiss  qquuiicckkllyy  aanndd  eeaassiillyy  ccoouupplleedd  ttoo  tthhee  ppllaattffoorrmm  

bbyy  mmeeaannss  ooff  22  lloocckkiinngg  ppiinnss..  LLeevveelliinngg  ooff  tthhee  ppllaattffoorrmm  iiss  

aaccccuurraatteellyy  ppeerrffoorrmmeedd  bbyy  mmeeaannss  ooff  tteelleessccooppiicc  

cchhaannnneellss..  

 

 

 

TThhee  wwoorrkk  ppllaattffoorrmm  iiss  ttuurrnniinngg  aanndd  ffiittttiinngg  iinnttoo  wwiinnddooww  

ddiimmeennssiioonnss..  SSlliiddiinngg  iiss  ppeerrffoorrmmeedd  bbyy  mmeeaannss  ooff  ssppeecciiaall  

gguuiiddeess  oonn  tthhee  ssuuppppoorrtt..  AAllll  33  llooaaddiinngg  ppllaattffoorrmm  

eexxtteennssiioonnss  aarree  rreemmoovvaabbllee  aanndd  ssuuiittaabbllee  ffoorr  eeiitthheerr  

hhoorriizzoonnttaall  oorr  vveerrttiiccaall  sseettttiinngg..  

PPllaattffoorrmm  ddiimmeennssiioonnss::  ffoollddeedd  11223300xx883300mmmm;;  eexxtteennddeedd::  

11999900xx11221100mmmm;;  llooaaddiinngg  ppllaattffoorrmm  eexxtteennssiioonnss  hheeiigghhtt  338800  mmmm..  

  

  MMoobbiilliifftt  225500  iiss  aaddddiittiioonnaallllyy  ffeeaattuurriinngg  ssppeecciiaall  aaddjjuussttaabbllee  

ffeeeett  ttoo  aassssuurree  ppeerrffeecctt  ssttaabbiilliittyy  oonn  aallll  ggrroouunndd  ccoonnddiittiioonnss,,  

ttrraannssppaarreenntt  ccaassiinngg  ttoo  cchheecckk  ffoorr  pprrooppeerr  rrooppee  wwiinnddiinngg,,  

aaddjjuussttaabbllee  uuppppeerr  aanndd  lloowweerr  ssttrrookkee  ssttooppss,,  wwhheeeelleedd  

eelleeccttrriicc  mmoottoorr,,  ddoouubbllee  uupp  aanndd  ddoowwnn  ssttrrookkee  ssttoopp  ffoorr  

pprrooggrreessssiivvee  ssttaarrtt  aanndd  ssttoopp..  

 

 

 

TThhee  tteelleessccooppiicc  ssttaayy  iiss  eennttiirreellyy  mmaaddee  ooff  aalluummiinnuumm  aanndd  

ccoonnssiissttiinngg  ooff  33  eexxtteennddaabbllee  sseeccttiioonnss  uupp  ttoo  77..55  mm..  AA  ssppeecciiaall  

lloocckkiinngg  ssyysstteemm  aassssuurreess  eeaassyy  aanndd  ssaaffee  ssttaannddiinngg  oonn  ggrroouunndd..  

  AAllll  llaaddddeerr  eelleemmeennttss  aarree  mmaaddee  ooff  aalluummiinnuumm  EENN  AAWW--

77002200  ddeessiiggnneedd  ffoorr  vveerryy  lliigghhtt  ssttrruuccttuurreess  wwiitthh  mmaaxxiimmuumm  

llooaadd  ccaappaacciittyy  ooff  225500  kkgg..  



 

TTEECCHHNNIICCAALL  FFEEAATTUURREESS  
  

PPeerrffoorrmmaanncceess::  

  

MMaaxxiimmuumm  mmoouunnttiinngg  hheeiigghhtt  mm  2200..7755  

CCaappaacciittyy  kkgg  225500  

PPllaattffoorrmm  ssppeeeedd  mm//mmiinn  pprrooggrreessssiivvee  00--4400  

PPllaattffoorrmm  rraatteedd  ssppeeeedd  rraannggee  mm//mmiinn  1122--2288--4400  

EElleeccttrriicc  ppoowweerr  --  ssiinnggllee  pphhaassee  222200  VV  --  5500  HHzz  ––  22..44  kkWW  

MMiinniimmuumm  ppllaattffoorrmm  hheeiigghhtt  aabboovvee  ggrroouunndd  lleevveell  mm  00..9922  

MMiinniimmuumm  eelleeccttrriicc  pprrootteeccttiioonn  --  IIPP5555  

  

WWeeiigghhttss  [[kkgg]]::  

  

CCoommpplleettee  lliifftt  1166..7755mm  223300    CCoonnttrrooll  ppaanneell,,  ccaabbllee  44  

CCoommpplleettee  lliifftt  2200..7755mm  225544    00..55mm--eelleemmeenntt  44  

EElleeccttrriicc  mmoottoorr  uunniitt,,  eelleeccttrriicc  bbooaarrdd  5544    00..7755mm--eelleemmeenntt  66  

00..55mm--  ttoopp  uunniitt  88    11mm--eelleemmeenntt  77  

TTrroolllleeyy  ffoorr  ffuurrnniittuurree  77    22mm--eelleemmeenntt  1122  

LLooaaddiinngg  ppllaattffoorrmm  ssuuppppoorrtt  1122    22mm--bbaassee  wwiitthh  aaddjjuussttaabbllee  ffeeeettss  1144  

LLooaaddiinngg  ppllaattffoorrmm  wwiitthh  33  ssiiddee  ppaanneellss  2244    TTeelleessccooppiicc  ssttaayy  --  77..55  mm  lloonngg  1122  

  

EElleemmeennttss  ddiimmeennssiioonnss  [[mmmm]]::  

  

00..55mm--eelleemmeenntt  lleennggtthh  664400,,  wwiiddtthh  663399,,  hheeiigghhtt  111133,,  tthhiicckknneessss  55  

00..7755mm--eelleemmeenntt  lleennggtthh  889900,,  wwiiddtthh  663399,,  hheeiigghhtt  111133,,  tthhiicckknneessss  55  

11mm--eelleemmeenntt  lleennggtthh  11114400,,  wwiiddtthh  663399,,  hheeiigghhtt  111133,,  tthhiicckknneessss  55  

22mm--eelleemmeenntt  lleennggtthh  22114400,,  wwiiddtthh  663399,,  hheeiigghhtt  111133,,  tthhiicckknneessss  55  

  

MMoobbiilliifftt  225500  1166,,7755mm  ccoommppoossiittiioonn::  

  

EElleeccttrriicc  mmoottoorr  ccoommpplleettee  wwiitthh  wwhheeeellss  aanndd  eelleeccttrriicc  bbooaarrdd,,  ccoonnttrrooll  ppaanneell,,  ttrroolllleeyy  ffoorr  ffuurrnniittuurree  wwiitthh  aaddjjuussttaabbllee  ssttrrookkee  

ssttoopp  rrooddss,,  llooaaddiinngg  ppllaattffoorrmm  ssuuppppoorrtt  wwiitthh  ffoollddaabbllee  eexxtteennssiioonn,,  ttuurrnniinngg  aanndd  rreettrraaccttaabbllee  llooaaddiinngg  ppllaattffoorrmm  wwiitthh  33  

rreemmoovvaabbllee  ssiiddee  ppaanneellss,,  66  xx  22mm--eelleemmeennttss,,  11  xx  22mm--bbaassee  wwiitthh  aaddjjuussttaabbllee  ppoossttss,,  11  xx  11mm--eelleemmeenntt,,  11  xx  00..7755mm--eelleemmeenntt,,  11  

xx  00..55mm--eelleemmeenntt,,  11  xx  00..55mm--  ttoopp  uunniitt  ccoommpplleettee  wwiitthh  ssttrrookkee  ssttoopp  aanndd  ppuusshh  bbuuttttoonnss,,  eelleeccttrriicc  wwiirree  wwiitthh  qquuiicckk  ccoouupplliinnggss  

ffoorr  ccoonnnneeccttiioonn  ttoo  tthhee  ttoopp  bbooaarrdd,,  mmoodduullaarr  tteelleessccooppiicc  ssttaayy  --  77..55  mm..  lloonngg,,  ppoowweerr  eexxtteennssiioonn  ccaabbllee..  

 

Scala Reale S.r.l. reserves the right to change and/or modify specifications and features at any time without notice 
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