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MMaaggiiccaa  22000000  TTrraaiilleerr  wwaass  ddeessiiggnneedd  ttoo  mmeeeett  wwiitthh  mmoosstt  hhaannddlliinngg  rreeqquuiirreemmeennttss..  TThhee  ssyysstteemm  iiss  vveerryy  qquuiicckkllyy  ppuutt  iinn  
ppllaaccee  aanndd  rreeaaddyy  ffoorr  uussee  iinn  aa  ffeeww  mmiinnuutteess..  
TThhee  ttrraaiilleerr  ffiittss  iinnttoo  tthhee  ccllaassss  ooff  ““lliigghhtt””  ttrraaiilleerrss  ((uupp  ttoo  775500  kkgg))  aanndd  mmaayy  bbee  ddrriivveenn  bbyy  rreegguullaarr  ccaarr  lliicceennssee  hhoollddeerrss..  TThhee  
ttrraaiilleerr  hhaass  ggoott  aa  rreettrraaccttaabbllee  ddrraawwbbaarr  ffiittttiinngg  bbaacckk  iinnttoo  tthhee  vveehhiiccllee  pprrooffiillee  aafftteerr  ppuuttttiinngg  tthhee  lliifftt  iinn  ppllaaccee  ssoo  tthhaatt  lleessss  
ppaarrkkiinngg  ssppaaccee  iiss  rreeqquuiirreedd..  
MMaaggiiccaa  22000000  TTrraaiilleerr  iiss  aavvaaiillaabbllee  iinn  1177..44  aanndd  2200..55  mm  vveerrssiioonnss  bbootthh  ffeeaattuurriinngg  220000  kkgg  ccaappaacciittyy..  AAllll  ooppeerraattiioonnss  aarree  
eelleeccttrriiccaallllyy  ccoonnttrroolllleedd..  
VVeerryy  hhiigghh  qquuaalliittyy  ssttaannddaarrddss  ((aallll  iitteemmss  aarree  ccoommppllyyiinngg  wwiitthh  EEuurrooppeeaann  DDiirreeccttiivveess  9988//3377//CCEE)),,  ttoopp  tteecchhnniiccaall  rreelliiaabbiilliittyy  
oovveerr  sseevveerraall  pprroodduuccttiioonn  yyeeaarrss  aass  wweellll  aass  aa  ssttrroonngg  aanndd  eeaassyy  ccoonnssttrruuccttiioonn  mmaakkee  tthhiiss  uunniitt  aann  iiddeeaall  ssyysstteemm  ffoorr  mmoovviinngg  
ffuurrnniittuurree  iinn  aanndd  oouutt  ooff  eelleevvaatteedd  fflloooorr  aappaarrttmmeennttss..  

 

 

 

 
RReedduucceedd  wweeiigghhtt,,  ssiizzee  aanndd  ddiimmeennssiioonnss  ooff  tthhee  lliifftt  
aassssuurree  eeaassiieerr  mmaanneeuuvveerriinngg  ooff  tthhee  vveehhiiccllee  aanndd  ggrreeaatteerr  
ddrriivveerr  ssaaffeettyy..  
  

  TThhee  ttrraaiilleerr  wwaass  ddeessiiggnneedd  iinn  ccoommpplliiaannccee  wwiitthh  tthhee  
EEuurrooppeeaann  DDiirreeccttiivveess  aanndd  tthhee  hhiigghheesstt  EEuurrooppeeaann  
rreeqquuiirreemmeennttss  ffoorr  rrooaadd  ttrraavveell..  

 

 

 
OOnnccee  tthhee  lliifftt  iiss  iinn  ppllaaccee  tthhee  ddrraawwbbaarr  ccaann  bbee  ppuulllleedd  
bbaacckk  ttoo  ffiitt  iinnttoo  aa  ssmmaalllleerr  ppaarrkkiinngg  ppllaaccee..  
  

  MMaaggiiccaa  22000000  iiss  ffiinneellyy  ffiinniisshheedd  wwiitthh  aann  aalluummiinnuumm  aannttii--
sslliipp  ffrraammee  pprrootteeccttiinngg  tthhee  lliifftt  cchhaassssiiss..  

 

 

 
AAllll  tteelleessccooppiicc  sslliiddiinngg  sseeccttiioonnss  aarree  mmaaddee  oouutt  ooff  
aalluummiinnuumm  EENN  AAWW--77002200  aassssuurriinngg  220000  kkgg  rraatteedd  llooaadd..  
AAllll  ooppeerraattiioonnss  aarree  ppeerrffoorrmmeedd  eelleeccttrriiccaallllyy  aanndd  
ccoonnttrroolllleedd  oonn  aa  ppuusshh--bbuuttttoonn  ppaanneell;;  oonn  tthhee  ttoopp  ooff  tthhee  
lliifftt  aa  ppuusshh  bbuuttttoonn  ffoorr  ddoowwnn  aanndd  ssttoopp  ooppeerraattiioonnss  iiss  
aavvaaiillaabbllee..  
  

  

  TThhee  llooaaddiinngg  ppllaattffoorrmm  mmaayy  bbee  rroottaatteedd  ttoo  ffiitt  iinnttoo  tthhee  
wwiinnddoowwss  oorr  bbaallccoonnyy  ssiizzee..  AA  ppllaattffoorrmm  eexxtteennssiioonn  mmaakkeess  
llooaaddiinngg  aanndd  uunnllooaaddiinngg  eeaassiieerr..  
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  
338800mmmm..  

TTeecchhnniiccaall  ddaattaa::  
LLiifftt  mmooddeell  HHeeiigghhtt  [[mm]]  CCaappaacciittyy  [[kkgg]]  PPllaattffoorrmm  ssppeeeedd  [[mm//mmiinn]]  WWeeiigghhtt  [[kkgg]]  EElleeccttrriiccaall  ffeeaattuurreess  
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