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GGllii  eelleevvaattoorrii  DDeeddaalloo  PPiicckk--uupp  rraapppprreesseennttaannoo  iill  ppiiùù  eevvoolluuttoo  ssiisstteemmaa  ddii  ttrraassppoorrttoo  mmoobbiillii  ee  ttrraasslloocchhii  ee  uunniissccoonnoo  ggrraannddee  rroobbuusstteezzzzaa  aa  

ppeessoo  ee  iinnggoommbbrroo  rriiddoottttii..  NNaattii  ppeerr  ssooppppoorrttaarree  ggrraannddii  ccaarriicchhii  ddii  llaavvoorroo  nneellllee  ppiiùù  ssvvaarriiaattee  ccoonnddiizziioonnii  ooppeerraattiivvee,,  ggllii  eelleevvaattoorrii  DDeeddaalloo  
PPiicckk--uupp  ssoonnoo  iiddeeaallii  aanncchhee  nneeii  cceennttrrii  ssttoorriiccii  ggrraazziiee  aallllaa  lloorroo  ccoommppaatttteezzzzaa  ee  aallllaa  mmoottoorriizzzzaazziioonnee  ccoommpplleettaammeennttee  eelleettttrriiccaa  ccoonn  

eelleevvaattiissssiimmee  pprreessttaazziioonnii  ((llaa  vveelloocciittàà  ddeellllee  ppiiaattttaaffoorrmmee  rraaggggiiuunnggoonnoo  ii  4455  mm  aall  mmiinnuuttoo)),,  ddiissppoonneennddoo  iinnoollttrree  ssuu  rriicchhiieessttaa  ddii  mmoottoorrii  aa  
bbeennzziinnaa..  
LLee  aalltteezzzzee  mmaassssiimmee  rraaggggiiuunnggiibbiillii  ppeerr  ggllii  eelleevvaattoorrii  DDeeddaalloo  PPiicckk--uupp  vvaannnnoo  ddaa  1188  aa  3366  mmeettrrii  aa  sseeccoonnddaa  ddeeii  mmooddeellllii,,  ppeerrmmeetttteennddoo  ddii  
ccoopprriirree  ddaall  pprriimmoo  aallll''uunnddiicceessiimmoo  ppiiaannoo  ccoonn  uunn''eeffffiicciieennzzaa  cchhee  nnoonn  tteemmee  ccoonnffrroonnttii..  

  

  
  

LL''iilllluussttrraazziioonnee  ssuuppeerriioorree  mmoossttrraa  uunn  eesseemmppiioo  ddii  aalllleessttiimmeennttoo  ddeellll''eelleevvaattoorree  ppeerr  mmoobbiillii  ee  ttrraasslloocchhii  DDeeddaalloo  77..55005500  ddaa  3300,,55  mmeettrrii  
ssuullll''aauuttooccaarrrroo  TTOOYYOOTTAA  HHII--LLUUXX  22WWDD  ccoonn  44  cciilliinnddrrii  ssttaabbiilliizzzzaattoorrii  iiddrraauulliiccii  ((ddii  sseerriiee))  ee  mmoottoorree  aa  bbeennzziinnaa  ((ooppttiioonnaall)),,  pprrootteettttoo  ddaa  uunnaa  

ccooppeerrttuurraa  iinn  aalllluummiinniioo..  

  
  

  

  

  
  
NNeellll''aalllleessttiimmeennttoo  eessttrraaiibbiillee,,  ggllii  eelleevvaattoorrii  ssppoorrggoonnoo  iinntteerraammeennttee  ssuull  ppoosstteerriioorree  ee  
ssoonnoo  ccoonnssiiddeerraattii  ccaarriiccoo  ssppoorrggeennttee..  IInn  aalltteerrnnaattiivvaa,,  nneellll''aalllleessttiimmeennttoo  ffiissssoo,,  
ll''aauuttooccaarrrroo  vviieennee  ccoollllaauuddaattoo  aadd  uussoo  ssppeecciiaallee  ttrraassppoorrttoo  aauuttoossccaallee..  

    
LL''aalltteezzzzaa  mmaassssiimmaa  ppeerr  ggllii  eelleevvaattoorrii  
DDeeddaalloo  PPiicckk--uupp  iinnssttaallllaattii  ssuu  TTOOYYOOTTAA  
HHII--LLUUXX  44xx22  èè  ddii  cciirrccaa  22,,44  mm..  

  



 

  

  

  
  

RRiimmaannee  aa  ddiissppoossiizziioonnee  uunn  
aammppiioo  vvaannoo  ppeerr  iill  ccaarriiccoo..  

TToogglliieennddoo  llee  44  ssppiinnee  ddii  
ffiissssaaggggiioo,,  èè  ppoossssiibbiillee  llaa  vveellooccee  
sseeppaarraazziioonnee  ddeellll''eelleevvaattoorree..  

    

LL''eelleevvaattoorree  ssii  ssoolllleevvaa  ddaall  ppiicckk--uupp  ccoonn  pprroopprrii  cciilliinnddrrii  ssttaabbiilliizzzzaattoorrii  iiddrraauulliiccii,,  
ccoommaannddaattii  iinnddiippeennddeenntteemmeennttee  uunnoo  ddaallll''aallttrroo  ttrraammiittee  ddiissttrriibbuuttoorree  iiddrraauulliiccoo  aa  44  lleevvee..  

SSii  ppoossssoonnoo  iinnssttaallllaarree  aa  rriicchhiieessttaa  rruuoottee  ppeerr  lloo  ssppoossttaammeennttoo  aa  mmaaggaazzzziinnoo..  
GGllii  eelleevvaattoorrii  ppeerr  mmoobbiillii  ee  ttrraasslloocchhii  DDeeddaalloo  PPiicckk--uupp  aalllleessttiittii  iinn  mmooddoo  eessttrraaiibbiillee  
ppoossssoonnoo  llaavvoorraarree  aanncchhee  sseeppaarraattaammeennttee  ddaallll''aauuttooccaarrrroo..  

  

  

  

  
  

LLee  44  ssppoonnddee,,  ttuuttttee  sseeppaarraabbiillii  ddaallllee  ppiiaattttaaffoorrmmee,,  ssoonnoo  

ddoottaattee  ddii  ssuuppppoorrttii  iinn  aacccciiaaiioo  aa  ""eellllee""  ppeerr  ppoossiizziioonnii  
oorriizzzzoonnttaallii  ee  vveerrttiiccaallii..  
DDiimmeennssiioonnii  ddeellllaa  ppiiaattttaaffoorrmmaa  ((ggiirreevvoollee  ee  rriieennttrraabbiillee  
nneellllaa  ffiinneessttrraa))::  mmmm  11442222xx883300,,  ssppoonnddaa  ppoosstteerriioorree  aallttaa  

mmmm  665500,,  ssppoonnddee  llaatteerraallii  aallttee  mmmm  445500,,  ssppoonnddaa  
aanntteerriioorree  aallttaa  mmmm  225500  ee  llaarrggaa  mmmm  660000..  

    

IIll  ddooppppiioo  cciilliinnddrroo  ddii  ssoolllleevvaammeennttoo  ddeell  ppaaccccoo  ssccaallee,,  aaddoottttaattoo  nneeggllii  

eelleevvaattoorrii  ddaa  2244,,33  mmeettrrii  iinn  ssuu,,  eelliimmiinnaa  ii  pprroobblleemmii  ddii  ssvveerrggoollaammeennttoo  
ddeell  ppaaccccoo  ssccaallee..  LLaa  rraallllaa  èè  ddoottaattaa  ddii  uunn  ddooppppiioo  ssiisstteemmaa  ffrreennaannttee::  aa  
ppaattttiinnoo  ccoonn  ppoossiizziioonnee  ddii  bbllooccccaaggggiioo  mmiilllliimmeettrriiccaa  ee  mmeeccccaanniiccoo  aa  ttrree  
ppoossiizziioonnii  oobbbblliiggaattee  ppeerr  ooggnnuunnaa  ddeellllee  ttrree  zzoonnee  ddii  llaavvoorroo  

ddeellll''eelleevvaattoorree  ((ffrroonnttaallee  ee  ssuuii  dduuee  llaattii  ddeellll''aauuttooccaarrrroo))..  

  

  

  

  
  

IIll  ssiisstteemmaa  ddii  bbllooccccoo  ssccaallee  aa  bbaarrrree  dd''aacccciiaaiioo  iinnoossssiiddaabbiillee  
((ssiisstteemmaa  eesscclluussiivvoo  iiddeeaattoo  ddaa  SSccaallaa  RReeaallee))  iimmppeeddiissccee  aall  ppaaccccoo  
ssccaallee  ddii  aabbbbaassssaarrssii  aa  sseegguuiittoo  ddeellllaa  fflleessssiioonnee  ddeellllee  ffuunnii  

dd''aacccciiaaiioo  qquuaannddoo  ssii  ccaarriiccaa  llaa  ppiiaattttaaffoorrmmaa..  
LLoo  sscciivvoolloo  ddii  pprroolluunnggaa  aa  tteerrrraa,,  iinn  aacccciiaaiioo  zziinnccaattoo,,  èè  ddoottaattoo  ddii  uunn  
ppuunntteelllloo  tteelleessccooppiiccoo  ppeerr  ssoosstteenneerrlloo  qquuaannddoo  ll''eessttrreemmiittàà  iinnffeerriioorree  
nnoonn  aappppooggggiiaa  aa  tteerrrraa..  

IIll  bbllooccccaaggggiioo  ee  lloo  ssbbllooccccaaggggiioo  rraappiiddoo  ddeelllloo  sscciivvoolloo  ssii  ootttteennggoonnoo  
aaggeennddoo  ssuu  uunn''uunniiccaa  lleevvaa..  

    

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  uunniiccaa,,  ccoommee  

ddiimmoossttrraattoo  ddaallll''iilllluussttrraazziioonnee::  
aallllaa  mmaassssiimmaa  aalltteezzzzaa,,  nnoonn  ssii  
aapppprreezzzzaa  llaa  mmiinniimmaa  
iinnccuurrvvaattuurraa  ddeellllee  ssccaallee..  



 

  

TTEECCHHNNIICCAALL  FFEEAATTUURREESS    DDEEDDAALLOO  

55..44009900  

DDEEDDAALLOO  

55..55005500  

DDEEDDAALLOO  

66..44009900  

DDEEDDAALLOO  

66..55005500  

DDEEDDAALLOO  

77..44009900  

DDEEDDAALLOO  

77..55005500  

AAlltteezzzzaa  mmaassssiimmaa  ddaa  tteerrrraa  ((aa  8855°°))  mm  1188  2233,,22  2222  2277  2244,,33  3300,,55  

AAlltteezzzzaa  mmiinniimmaa  ddaa  tteerrrraa  ((aa  3300°°))  mm  33,,44  33,,99  33,,55  44  33,,66  44,,11  

LLuunngghheezzzzaa  ppaaccccoo  ssccaallee  cchhiiuussoo  mm  44,,2299  55,,2255  44,,3311  55,,2277  44,,3333  55,,2299  

PPeessoo  ttoottaallee  eelleevvaattoorree  kkgg  665500  669900  777700  885500  991155  999900  

NNuummeerroo  cciilliinnddrrii  ddii  ssoolllleevvaammeennttoo  
ppaaccccoo  ssccaallee  

--  11  11  11  22  22  22  

NNuummeerroo  ddii  eelleemmeennttii  tteelleessccooppiiccii  --  55  66  77  

PPoorrttaattaa  uuttiillee  ssuullllaa  ppiiaattttaaffoorrmmaa  ppeerr  
mmoobbiillii  ee  ttrraasslloocchhii  

kkgg  330000  

VVeelloocciittàà  ddeellllaa  ppiiaattttaaffoorrmmaa  mm//mmiinn  pprrooggrreessssiivvaa  00--4455  

VVeelloocciittàà  sseelleezziioonnaabbiillii  ddeellllaa  ppiiaattttaaffoorrmmaa  mm//mmiinn  1122--2222--4455  

AAlliimmeennttaazziioonnee  eelleettttrriiccaa  --  mmoonnooffaassee  222200  VV--5500  HHzz--22,,44  kkWW  

IInncclliinnaazziioonnee  ddii  eesseerrcciizziioo  °°  ddaa  3300  aa  8855  

GGrraaddoo  mmiinniimmoo  ddii  iissoollaammeennttoo  eelleettttrriiccoo  --  IIPP5555  

  
  
  

CCAARRAATTTTEERRIISSTTIICCHHEE  
  

MMeeccccaanniicchhee  

AAlllleessttiimmeennttoo  ffiissssoo  oo  eessttrraaiibbiillee  ddaallll’’aauuttooccaarrrroo,,  eelleemmeennttii  tteelleessccooppiiccii  iinn  lleeggaa  ddii  aalllluummiinniioo  EENN  AAWW--77002200  aadd  eelleevvaattiissssiimmaa  
rreessiisstteennzzaa,,  ssiisstteemmaa  ddii  bbllooccccoo  ssccaallee  aa  bbaarrrree  dd’’aacccciiaaiioo  iinnoossssiiddaabbiillee,,  ssiisstteemmii  ddii  ssiiccuurreezzzzaa  ccoonnttrroo  llaa  rroottttuurraa  ffuunnee  
ppiiaattttaaffoorrmmaa  ee  ffuunnee  ssffiilloo  ssccaallee,,  ffuunnee  ddeellllaa  ppiiaattttaaffoorrmmaa  iinn  aacccciiaaiioo  ssppeecciiaallee  ddiiaammeettrroo  66  mmmm,,  ffuunnee  ssffiilloo  ssccaallee  iinn  aacccciiaaiioo  
ssppeecciiaallee  ddiiaammeettrroo  55  mmmm,,  aarrggaannii  ffiilleettttaattii,,  bbllooccccaaggggiioo  mmiilllliimmeettrriiccoo  ddeellllaa  rraallllaa  ggiirreevvoollee,,  ppiiaattttaaffoorrmmaa  ppeerr  mmoobbiillii  ee  ttrraasslloocchhii  

ggiirreevvoollee  ee  rriieennttrraabbiillee  nneellllaa  ffiinneessttrraa  oo  bbaallccoonnee,,  ssppoonnddee  ddii  pprroolluunnggaa  ddeellllaa  ppiiaattttaaffoorrmmaa  aassppoorrttaabbiillii,,  ppiiaannaallee  ddeell  tteellaaiioo  
eelleevvaattoorree  iinn  aalllluummiinniioo  aannttiisscciivvoolloo,,  pprroolluunnggaa  iinnffeerriioorree  ddeellllaa  ssccaallaa  iinn  aacccciiaaiioo  zziinnccaattoo  ccoonn  ppuunntteelllloo  tteelleessccooppiiccoo  ddii  
ssoosstteeggnnoo..  
  
IIddrraauulliicchhee  

44  cciilliinnddrrii  ssttaabbiilliizzzzaattoorrii  iiddrraauulliiccii,,  aa  ddooppppiioo  eeffffeettttoo,,  iinnnneessttaabbiillii,,  ccoommaannddaattii  ddaa  ddiissttrriibbuuttoorree  aa  44  lleevvee,,  cceennttrraalliinnaa  iiddrraauulliiccaa  
ccoonn  cciilliinnddrroo  aa  ddooppppiioo  eeffffeettttoo  ppeerr  iinncclliinnaazziioonnee  ssccaallee  ee  vvaallvvoollaa  oovveerrcceenntteerr  ddii  ssiiccuurreezzzzaa,,  vvaallvvoollee  ddii  bbllooccccoo  ssuu  ttuuttttii  ii  
cciilliinnddrrii..  
  

  
EElleettttrriicchhee  

OOppeerraazziioonnii  ddii  ppiiaazzzzaammeennttoo  eeffffeettttuuaabbiillii  aa  ddiissttaannzzaa  ddaallllaa  ppuullssaannttiieerraa  iinnffeerriioorree,,  ppuullssaannttiieerraa  ddii  ccoommaannddoo  ssuullllaa  tteessttaattaa  
eelleevvaattoorree  ((ssaalliittaa,,  ddiisscceessaa,,  aarrrreessttoo  ddii  eemmeerrggeennzzaa)),,  aacccceelleerraazziioonnee//rraalllleennttaammeennttoo  pprrooggrreessssiivvii  ddeellllaa  ppiiaattttaaffoorrmmaa  iinn  

ppaarrtteennzzaa//aarrrriivvoo,,  ppoossssiibbiilliittàà  ddii  pprrooggrraammmmaarree  llee  vveelloocciittàà  ddeellllaa  ppiiaattttaaffoorrmmaa  ssuu  rriicchhiieessttaa  ddeellll’’ooppeerraattoorree,,  pprrootteezziioonnee  
eelleettttrroonniiccaa  ccoommpplleettaa  ddeell  mmoottoorree,,  ffuunnzziioonnaammeennttoo  ccoonn  mmoottoorree  aa  bbeennzziinnaa  iinnddiippeennddeennttee  ((ooppttiioonnaall))..  
  
  

I dati riportati sono indicativi e possono essere soggetti a modifiche in ogni momento senza preavviso 

 Rivenditore di zona 
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