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Isolerad lift för svår terräng till Jämtkraft
Helt unik i sitt slag och ensam i Europa har nu denna larvgående isolerade lift anlänt
till Jämtkraft i Östersund. Liften som är byggd delvis i glasfiber med isolatorer klarar
arbete med spänning upp till 46 kW.
Att arbeta med spänning, AMS kräver fordon som klarar kraven för högspänningsarbete och inte gör
för stor inverkan på miljön. Det var utgångspunkten för projektering och byggnation av den unika
bandgående liften som nu anlänt till Jämtkraft i Östersund.
Byggnationen som tog cirka sex månader är ett samarbete mellan Brubakken, danska Versalift och
Jämtkraft, och i oktober anlände liften till sin arbetsplats i de Jämtländska skogarna.
Maskinen är en kombination av ett underrede från Pinoth Panther T8 med gummilarvband och en lift
från Versalift. Liften, VST 6000 är delvis byggd i glasfiber med isolatorer och klarar arbete med
spänning upp till 46 kW. Maskinens backtagningsförmåga i sidled är på 40% (21.8˚) och längdled
60% (31˚) vilket gör att den har bästa framkomlighet tillsammans med maximal bärighet och gör
minsta möjliga skada på mark och natur.

Med två personer i korgen (max korglast 272 kg) har du en arbetshöjd på hela 20 meter, samt 12,30 m
i räckvidd. Det gör det möjligt för ett effektivt arbete på ledningsgator och underhåll av elnät. Liften har
också tre vinschar, en bak, en fram och en i korgen samt skåp för förvaring av material och verktyg.
Jämtkraft har sedan tidigare en lift från Brubakken, en isolerad Versalift VST 5000 monterad på en
Unimog som levererades 2009. ”- Det känns fantastiskt kul att få förtroendet igen och att få vara med
och bygga denna unika lift, säger Jonas Gavelin, säljare på Brubakken. Tack vare ett fint samarbete
och mycket kunskap hos vår leverantör Versalift har denna maskin blivit möjlig. Det krävs stor kunskap
och erfarenhet att bygga en maskin anpassad för extrem terräng, kraftiga lutningar och
markförhållanden med dålig bärighet” avslutar Jonas.
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Monterad på Pinoth Panther T8
Arbetshöjd 20,00 m
Plattformshöjd 18,00 m
Räckvidd 12,30 m
Max korglast 272 kg / två personer
Stödben 4 st.
Liften isolerad till 46 kW
Backtagningsförmåga sidled:
40% (21.8˚)
Backtagningsförmåga längdled:
60 % (31˚)
Körhastighet 10 km/h
Utrustning: 3 vinschar, en bak, en
fram och en i korgen.
Skåp för förvaring av bl.a. verktyg
och utrustning
Larvband av gummi

BRUBAKKENKONCERNEN är en av nordens största och mest flexibla maskinpartner som är specialiserade på försäljning,
uthyrning och service av maskiner i lift- och truckbranschen. Brubakken erbjuder produkter och tjänster för hela maskinparken
och vår ambition och målsättning är att vara en maskinpartner med goda och långsiktiga relationer med våra kunder. Vi
samarbetar med världsledande leverantörer, JLG, Omme, Ruthmann och Versalift, Multitel, Konecranes, TCM, MAFI, Seacom,
Hubtex, Merlinum Forklift och Kamag.
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