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ffrroomm  1177..88  uupp  ttoo  3300..22  mm  

        

        

        

        

        



 

 

DDEEDDAALLOO  TTrraaiilleerr  iiss  oonnee  ooff  tthhee  mmoosstt  ssoopphhiissttiiccaatteedd  aaeerriiaall  lliiffttiinngg  ssyysstteemm  ffoorr  mmoovviinngg  ffuurrnniittuurree  iinnttoo  uuppssttaaiirrss  aappaarrttmmeennttss..  

TThhiiss  uunniitt  wwaass  ddeessiiggnneedd  ttoo  wwiitthhssttaanndd  hheeaavvyy  wwoorrkkiinngg  llooaaddss  uunnddeerr  mmoosstt  vvaarriiaabbllee  ooppeerraattiivvee  ccoonnddiittiioonnss  wwhhiillee  sshhoorrtt  wwiiddtthh  aanndd  
rreettrraaccttaabbllee  ddrraawwbbaarr  iiddeeaallllyy  mmeeeettss  wwiitthh  nnaarrrrooww  ssppaaccee  rreeqquuiirreemmeennttss..  

IItt  ffeeaattuurreess  aann  eessppeecciiaallllyy  rruuggggeedd  ccoonnssttrruuccttiioonn  bbyy  rreedduucceedd  wweeiigghhtt  aanndd  ddiimmeennssiioonnss..  DDeessiiggnneedd  ffoorr  mmoosstt  vvaarriieedd  aapppplliiccaattiioonnss  aanndd  
wwoorrkkiinngg  ccoonnddiittiioonnss,,  tthhiiss  uunniitt  iiss  ccaappaabbllee  ooff  wwiitthhssttaanndd  iinn  vveerryy  hhiigghh  llooaaddss..    
  
DDEEDDAALLOO  TTrraaiilleerr  iiss  ssppeecciiaallllyy  rreeccoommmmeennddeedd  ffoorr  wwoorrkkiinngg  iinn  nnaarrrrooww  hhiissttoorriiccaall  cciittyy  aarreeaass  wwhheerree  ttrraavveelllliinngg  aanndd  wwoorrkkiinngg  iiss  ggrreeaattllyy  

ffaacciilliittaatteedd  bbyy  aa  ccoommppaacctt  ssiizzee  aanndd  aa  ffuullllyy  eelleeccttrriiccaall  vveerryy  ppoowweerrffuull  ppoowweerr  ssuuppppllyy  ssyysstteemm  ((ppllaattffoorrmm  ssppeeeedd  ooff  4455mm//mmiinn..))..  GGaassoolliinnee  
eennggiinnee  iiss  aallssoo  aavvaaiillaabbllee  oonn  rreeqquueesstt..  
TThhee  hhiigghheesstt  llaaddddeerr  eexxtteennssiioonn  vvaarriieess  ffrroomm  1177..88  uupp  ttoo  3300..22  mm  ddeeppeennddiinngg  oonn  tthhee  mmooddeell  aanndd  tthhuuss  aalllloowwss  rreeaacchhiinngg  oouutt  ffrroomm  ffiirrsstt  ttoo  
nniinntthh  fflloooorr  wwiitthh  aa  uunniiqquuee  ppeerrffoorrmmaannccee..  
 

 
 

TThhiiss  vviieeww  sshhoowwss  oouurr  lliifftt  mmooddeell  DDEEDDAALLOO  55..55005500  ((2233  mm))  mmoouunntteedd  oonn  ttrraaiilleerr  EELLLLEEBBII  LLBBSS--555500  wwiitthh  ttoottaall  mmaassss  wweeiigghhtt  775500  kkgg..  TThhee  

ddrraawwbbaarr  iiss  rreettrraaccttaabbllee  iinn  oorrddeerr  ttoo  ffiitt  iinnttoo  ssmmaalllleerr  ppaarrkkiinngg  ddiimmeennssiioonnss..  
 

  

  

  
  

TThhee  ttrraaiilleerr  iiss  eeqquuiippppeedd  wwiitthh  ppaarrkkiinngg  bbrraakkeess  aanndd  iinneerrttiiaall  bbrraakkeess  iinn  ccoommpplliiaannccee  wwiitthh  EEuurrooppeeaann  

DDiirreeccttiivveess  nnoo..  EECC//9911//442222..  BBeeccaauussee  ooff  rreedduucceedd  wweeiigghhtt  ((775500  kkgg  --  11000000  kkgg  ddeeppeennddiinngg  oonn  tthhee  
mmooddeell))  ttoowwiinngg  iiss  ppoossssiibbllee  wwiitthh  mmoosstt  ccoommmmeerrcciiaall  ccaarrss  aanndd  vveehhiicclleess..  IInnssttaallllaattiioonn  oonn  aa  775500  kkgg  
ttoottaall  mmaassss  ttrraaiilleerr  iiss  ppoossssiibbllee  uupp  ttoo  2233  mm  hheeiigghhtt..  

  
  

UUpp  aanndd  ddoowwnn  aass  wweellll  aass  

ssaaffeettyy  ssttoopp  bbuuttttoonnss  aarree  
aavvaaiillaabbllee  oonn  tthhee  lliifftt  ttoopp..  TThhee  
ppllaattffoorrmm  ffrroonntt  ppaanneell  iiss  bbootthh  
ffoollddaabbllee  aanndd  rreemmoovvaabbllee..  



 

 

 

  

  

  

TThhee  ttrraaiilleerr  ttoottaall  wwiiddtthh  iiss  11550000  mmmm  wwhhiillee  mmaaxxiimmuumm  lleennggtthh  vvaarriieess  ffrroomm  55  mm  ttoo  
55..8877  mm  ddeeppeennddiinngg  oonn  tthhee  mmooddeellss..  

    

MMaaxxiimmuumm  hheeiigghhtt  oonn  tthhee  
rreeaarr  ssiiddee  ppaanneell  iiss  22..2222  mm..  

 

  

  

  
  

AAllll  44  ssiiddee  ppaanneellss  aarree  rreemmoovvaabbllee  aanndd  aarree  ffiitttteedd  wwiitthh  LL--sshhaappeedd  sstteeeell  
bbrraacckkeettss  ssuuiittaabbllee  ffoorr  bbootthh  hhoorriizzoonnttaall  aanndd  vveerrttiiccaall  sseettttiinnggss..  
TTuurrnniinngg  ppllaattffoorrmm  ddiimmeennssiioonnss  ttoo  ffiitt  iinnttoo  wwiinnddoowwss  ooppeenniinngg::  11442222xx883300  mmmm..  
RReeaarr  ssiiddee  ppaanneell::  665500((hh))  mmmm..  
LLaatteerraall  ssiiddee  ppaanneellss::  445500((hh))  mmmm..  

FFrroonntt  ssiiddee  ppaanneellss  660000xx225500((hh))  mmmm..  

  
  

AAllll  mmooddeellss  ffrroomm  2244  mm  aarree  eeqquuiippppeedd  wwiitthh  aa  ddoouubbllee  
ccyylliinnddeerr  ccoonnttrroolllliinngg  tthhee  llaaddddeerr’’ss  iinncclliinnaattiioonn  aanndd  
aavvooiiddiinngg  ttwwiissttiinngg  pprroobblleemmss..  TThhee  ttuurrnniinngg  ddeevviiccee  hhaass  
ggoott  aa  ddoouubbllee  bbrraakkiinngg  ssyysstteemm  aavvaaiillaabbllee::  hhaanndd  bbrraakkeess  
ttoo  ppeerrffoorrmm  mmiilllliimmeettrriicc  aarrrreesstt  aanndd  mmeecchhaanniiccaall  bbrraakkeess  

ffeeaattuurriinngg  tthhrreeee  aarrrreesstt  ppoossiittiioonnss  iinn  eeaacchh  wwoorrkkiinngg  
ppoossiittiioonn  ((tthhee  ffrroonntt  aanndd  oonn  tthhee  ttrruucckk  ssiiddeess))..  

 

  

  

  

AA  ssaaffeettyy  ssyysstteemm  ooff  ssttaaiinnlleessss  sstteeeell  rrooddss  eexxcclluussiivveellyy  ddeessiiggnneedd  bbyy  SSCCAALLAA  RREEAALLEE  
pprreevveennttss  tthhee  llaaddddeerr  uunniitt  ffrroomm  sslliiddiinngg  ddoowwnn  wwhheenn  llooaadd  iiss  ppuutt  oonn  tthhee  ppllaattffoorrmm  aanndd  

ssaavveess  tthhee  sstteeeell  wwiirree  rrooppeess  ffrroomm  bbeennddiinngg..  
AA  ggaallvvaanniizzeedd  llaaddddeerr  eexxtteennssiioonn  rraammpp  iiss  eeqquuiippppeedd  wwiitthh  tteelleessccooppiicc  pprroopp  ttoo  ssuuppppoorrtt  iitt  
wwhheenneevveerr  tthhee  lloowweerr  eenndd  iiss  nnoott  ssttaannddiinngg  oonn  ggrroouunndd..  
QQuuiicckk  lloocckkiinngg  aanndd  rreelleeaassiinngg  ooff  tthhee  cchhuuttee  aarree  bbootthh  ppeerrffoorrmmeedd  bbyy  oonnee  ssiinnggllee  lleevveerr..  

  
  

AAllll  llaaddddeerr  eelleemmeennttss  aarree  mmaaddee  oouutt  ooff  
hheeaavvyy--dduuttyy  aalluummiinnuumm  EENN  AAWW--77002200  

aavvooiiddiinngg  llaaddddeerr  bbeennddiinngg  eevveenn  aatt  
mmaaxxiimmuumm  eexxtteennssiioonn  ((sseeee  ppiiccttuurree))..  



 

 

TTEECCHHNNIICCAALL  FFEEAATTUURREESS    DDEEDDAALLOO  

55..44009900  

DDEEDDAALLOO  

55..55005500  

DDEEDDAALLOO  

66..44009900  

DDEEDDAALLOO  

66..55005500  

DDEEDDAALLOO  

77..44009900  

DDEEDDAALLOO  

77..55005500  

MMaaxxiimmuumm  lliifftt  hheegghhtt  aabboovvee  ggrroouunndd  
lleevveell  ((aatt  8855°°))  

mm  1177..88  2233..00  2211..88  2266..77  2244..00  3300..22  

MMiinniimmuumm  lliifftt  hheeiigghhtt  aabboovvee  ggrroouunndd  
lleevveell  ((aatt  3300°°))  

mm  33..00  33..55  33..11  33..66  33..22  33..77  

RReettrraacctteedd  llaaddddeerr  lleennggtthh  mm  44..2299  55..2255  44..3311  55..2277  44..3333  55..2299  

TToottaall  ttrraaiilleerr  lleennggtthh  mm  55..2200  55..8833  55..2200  55..8855  55..2200  55..8877  

TToottaall  ttrraaiilleerr  wweeiigghhtt  kkgg  775500  775500  775500  11000000  11000000  11000000  

NNuummbbeerr  ooff  llaaddddeerr  lliiffttiinngg  ccyylliinnddeerrss  --  11  11  11  22  22  22  

NNuummbbeerr  ooff  tteelleessccooppiicc  sseeccttiioonnss  --  55  66  77  

CCaappaacciittyy  kkgg  330000  

PPllaattffoorrmm  ssppeeeedd  mm//mmiinn  pprrooggrreessssiivvee  00--4455  

PPllaattffoorrmm  ssppeeeedd  rraannggee  mm//mmiinn  1122--2222--4455  

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

WWoorrkkiinngg  aannggllee  °°  ffrroomm  3300  ttoo  8855  

MMiinniimmuumm  eelleeccttrriicc  pprrootteeccttiioonn  --  IIPP5555  

 
 
 
 

FFEEAATTUURREESS  
  

MMeecchhaanniiccaall  

TTrraaiilleerr  wwiitthh  rreettrraaccttaabbllee  ddrraawwbbaarr,,  tteelleessccooppiicc  sseeccttiioonnss  oouutt  ooff  hheeaavvyy--dduuttyy  aalluummiinnuumm  EENN  AAWW--77002200..  LLaaddddeerr  ssaaffeettyy  ssyysstteemm  

ccoonnssiissttiinngg  ooff  ssttaaiinnlleessss  sstteeeell  rrooddss..  SSaaffeettyy  aaggaaiinnsstt  bbrreeaakkiinngg  ooff  tthhee  ppllaattffoorrmm  wwiirree  rrooppee  aanndd  ooff  tthhee  sslliiddiinngg  llaaddddeerr  rrooppee..  
66  mmmm--ppllaattffoorrmm  wwiirree  rrooppee  mmaaddee  oouutt  ooff  ssppeecciiaall  sstteeeell..  55  mmmm  sslliiddiinngg  llaaddddeerr  rrooppee  mmaaddee  oouutt  ooff  ssppeecciiaall  sstteeeell..  TThhrreeaaddeedd  
hhooiissttss..  MMiilllliimmeettrriicc  ssttoopp  ooff  tthhee  ttuurrnniinngg  ddeevviiccee..  TTuurrnniinngg  ppllaattffoorrmm  ffiittttiinngg  iinnssiiddee  wwiinnddoowwss  aanndd  bbaallccoonniieess  pprrooffiillee..  
RReemmoovvaabbllee  ppllaattffoorrmm  eexxtteennssiioonn  ssiiddeess..  AAnnttii--sslliipp  aalluummiinnuumm  fflloooorr  oonn  lliifftt  cchhaassssiiss..  LLoowweerr  llaaddddeerr  eexxtteennssiioonn  mmaaddee  oouutt  ooff  

ggaallvvaanniizzeedd  sstteeeell  wwiitthh  tteelleessccooppiicc  pprrooppss..  
  
HHyyddrraauulliicc  

HHyyddrraauulliicc  ppoowweerr  ssuuppppllyy  ffoorr  llaaddddeerr  iinncclliinnaattiioonn  ccoommpplleettee  wwiitthh  ddoouubbllee  aaccttiinngg  ccyylliinnddeerr  aanndd  ssaaffeettyy  oovveerrcceenntteerr  vvaallvvee..  
SSaaffeettyy  ssttoopp  vvaallvveess  oonn  aallll  ccyylliinnddeerrss..  

  
EElleeccttrriicc  

AAllll  sseettttiinngg  ooppeerraattiioonnss  ((uupp  aanndd  ddoowwnn  ssttrrookkee  aanndd  eemmeerrggeennccyy  aarrrreesstt))  aarree  rreemmoottee  ccoonnttrroollllaabbllee  ffrroomm  tthhee  lloowweerr  ccoonnttrrooll  uunniitt  
aanndd  ffrroomm  tthhee  ttoopp  ppaanneell..  PPrrooggrreessssiivvee  ppllaattffoorrmm  aacccceelleerraattiioonn//ssllooww--ddoowwnn  bbootthh  aatt  ssttaarrtt  aanndd  aarrrriivvaall..  PPoossssiibbllee  ooppttiioonn  ooff  

ppllaattffoorrmm  ssppeeeedd  pprrooggrraammmmiinngg  oonn  rreeqquueesstt  ooff  tthhee  ooppeerraattoorr..  CCoommpplleettee  eelleeccttrroonniicc  pprrootteeccttiioonn  ooff  tthhee  mmoottoorr..  OOppttiioonnaall  
ggaassoolliinnee  eennggiinnee  oonn  rreeqquueesstt..  
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