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GGllii  eelleevvaattoorrii  MMaaggiiccaa  22000000  RRiimmoorrcchhiioo  ssoonnoo  nnaattii  ppeerr  ssooddddiissffaarree  llee  eessiiggeennzzee  ddii  ttrraassppoorrttoo  mmoobbiillii  ee  ttrraasslloocchhii  iinn  ggeenneerree..  
GGrraazziiee  aallllaa  lloorroo  rraappiiddiittàà  dd''uussoo  ee  aall  rriiddoottttoo  iinnggoommbbrroo,,  iinn  ppoocchhii  mmiinnuuttii  ssoonnoo  pprroonnttii  ppeerr  llaavvoorraarree  ee,,  iinn  ccoonnddiizziioonnii  ddii  ttoottaallee  
rriippiieeggaammeennttoo,,  iill  rriimmoorrcchhiioo  rriissuullttaa  ccoommppaattttoo,,  qquuiinnddii  aaggiillee  ee  ffaacciillee  ddaa  uussaarree..  
IIll  rriimmoorrcchhiioo  rriieennttrraa  nneellllaa  ccaatteeggoorriiaa  ddeeii  rriimmoorrcchhii  lleeggggeerrii  ((cciiooèè  eennttrroo  ii  775500  KKgg))  ee  ppuuòò  qquuiinnddii  eesssseerree  uussaattoo  ccoonn  llaa  
ppaatteennttee  BB..  IIll  rriimmoorrcchhiioo  èè  aa  ttiimmoonnee  rreettrraattttiillee::  uunnaa  vvoollttaa  ppiiaazzzzaattoo  ll''eelleevvaattoorree,,  iill  ssuuoo  ttiimmoonnee  ppuuòò  eesssseerree  rreettrraattttoo,,  iinn  mmooddoo  
ddaa  ooccccuuppaarree  mmeennoo  ssppaazziioo  ddii  ppaarrcchheeggggiioo..  
GGllii  eelleevvaattoorrii  ppeerr  mmoobbiillii  ee  ttrraasslloocchhii  MMaaggiiccaa  22000000  RRiimmoorrcchhiioo  ssoonnoo  ddiissppoonniibbiillii  nneellllee  vveerrssiioonnii  ddaa  1177,,44  ee  2200,,55  mmeettrrii,,  
eennttrraammbbee  ccoonn  uunnaa  ppoorrttaattaa  uuttiillee  ppaarrii  aa  220000  kkgg;;  ttuuttttee  llee  ooppeerraazziioonnii  ssoonnoo  eelleettttrriicchhee..  
LLoo  ssttaannddaarrdd  ddii  qquuaalliittàà  aaddoottttaattoo,,  ll''eelleevvaattaa  aaffffiiddaabbiilliittàà  ddiimmoossttrraattaa  nneeii  ddiivveerrssii  aannnnii  ddii  pprroodduuzziioonnee,,  llaa  rroobbuusstteezzzzaa  ee  llaa  lloorroo  
sseemmpplliicciittàà  dd''uussoo  rreennddoonnoo  ggllii  eelleevvaattoorrii  SSccaallaa  RReeaallee  ssttrruummeennttii  iinnddiissppeennssaabbiillii  ppeerr  ii  ttrraasslloocchhii  ee  ttrraassppoorrttoo  mmoobbiillii  aaii  ppiiaannii..  

 

 

 

 
LL''iinnggoommbbrroo  ee  ppeessoo  rriiddoottttii  ddeeggllii  eelleevvaattoorrii  ppeerrmmeettttoonnoo  
aaggiilliittàà  nneellll''uuttiilliizzzzoo  ddeell  rriimmoorrcchhiioo  eedd  uunnaa  mmaaggggiioorree  
ssiiccuurreezzzzaa  nneellllaa  gguuiiddaa..  
  

  IIll  rriimmoorrcchhiioo  èè  rreeaalliizzzzaattoo  nneell  rriissppeettttoo  ddeellllee  DDiirreettttiivvee  
EEuurrooppeeee  ee  ddeellllee  ppiiùù  sseevveerree  nnoorrmmaattiivvee  CCoommuunniittaarriiee  
ppeerr  llaa  cciirrccoollaazziioonnee  ssuu  ssttrraaddaa..  

 

 

 
UUnnaa  vvoollttaa  ppiiaazzzzaattoo  ll''eelleevvaattoorree,,  iill  ttiimmoonnee  ddeell  rriimmoorrcchhiioo  
ppuuòò  eesssseerree  aaccccoorrcciiaattoo  ppeerr  ooccccuuppaarree  mmeennoo  ssppaazziioo  iinn  
ppaarrcchheeggggiioo..  
  

  IIll  ppiiaannaallii  ddeeggllii  eelleevvaattoorrii  ppeerr  mmoobbiillii  ee  ttrraasslloocchhii  MMaaggiiccaa  
22000000  RRiimmoorrcchhiioo  ssoonnoo  pprrootteettttii  ddaa  ffooggllii  ddii  aalllluummiinniioo  
aannttiisscciivvoolloo..  

 

 

 
TTuuttttee  llee  mmaannoovvrree  ssoonnoo  eelleettttrriicchhee,,  ccoommaannddaattee  ddaa  uunnaa  
ppuullssaannttiieerraa;;  ll''ooppeerraattoorree  aall  ppiiaannoo  ssuuppeerriioorree  ddiissppoonnee  
ddeell  ppuullssaannttee  ddii  ddiisscceessaa,,  oollttrree  aallll''aarrrreessttoo  ddii  
eemmeerrggeennzzaa..  LLaa  rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddeeggllii  eelleemmeennttii  ddeell  
ppaaccccoo  ssccaallee  iinn  lleeggaa  ddii  aalllluummiinniioo  EENN  AAWW--77002200,,  
aattttrriibbuuiissccee  aaggllii  eelleevvaattoorrii  ppeerr  mmoobbiillii  ee  ttrraasslloocchhii  SSccaallaa  
RReeaallee  uunnaa  rroobbuusstteezzzzaa  cchhee  nnoonn  tteemmee  ccoonnffrroonnttii..  

  

  LLee  33  ssppoonnddee  ddeellllee  ppiiaattttaaffoorrmmee  ssoonnoo  sseeppaarraabbiillii,,  
ppoossiizziioonnaabbiillii  iinn  oorriizzzzoonnttaallee  oo  iinn  vveerrttiiccaallee..  DDiimmeennssiioonnii  
ddeellllaa  ppiiaattttaaffoorrmmaa  cchhiiuussaa::  mmmm  11223300xx883300;;  aappeerrttaa::  mmmm  
11999900xx11221100;;  ssppoonnddee  aallttee  mmmm  338800..  IIll  ppiiaannaallee  ddii  ccaarriiccoo  
ppuuòò  eesssseerree  rruuoottaattoo  eedd  eennttrraarree  nneellllaa  ffiinneessttrraa  oo  
bbaallccoonnee,,  ggrraazziiee  aa  uunnaa  bbaarrrraa  ddii  pprroolluunnggaa,,  aaggeevvoollaannddoo  
mmaaggggiioorrmmeennttee  llee  ooppeerraazziioonnii  ddii  ccaarriiccoo  ee  ssccaarriiccoo..  
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