Pracovní plošiny LEGUAN Lifts OY
Technická data

Pracuje tam , kde potřebujete Vy , ne kde Vám dovolí plošina
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Pracovní plošiny Leguan
Pracovní plošiny Leguan Lift jsou samojízdné stroje, vhodné pro výškové práce ve špatně dostupných terénech
anebo v hůře dostupných místech, omezených malou průjezdností ( šířkou apod. ). Plošina je samostatně velmi
dobře pohyblivá a tudíž se můžete postavit k práci jak aktuální situace dovoluje a ne jak Vám to dovolí plošina. Toto
je základ úspěchu strojů Leguan.
Leguan Lifts je finská společnost ( dcera výrobce nakladačů Avant Tecno OY ) zaměřující se na výrobu kvalitních a
hlavně výbavou a konstrukcí velmi specifických pracovních plošin, určených pro každodenní nasazení.
Systém 3 v 1 – systém optimálního řešení požadavků uživatele.

Leguán na kolech
Pohon na všechny kola
Velmi pohyblivý a manévrovatelný
Jednoduché ovládání

Leguán na pásech
Možnost jízdy v těžkém terénu – větší trakce a stabilita
Nízký tlak na podklad

Leguán na přívěsu
S přívěsem Leguán
přemístit
a téměř ihned začít
Celková hmotnost jen 1800-

můžete plošinu rychle a efektivně
pracovat
2100 kg

Se samojízdnou plošinou LEGUAN je obsluha schopna pracovat na
místech, kam by se s jinou nedostala.
Stálý pohon všech čtyř kol umožňuje prostupnost těžkým terénem.
S plošinami Leguan je možno pracovat
ve vnitřních i stísněných prostorech.
LEGUAN plošiny kombinují dobré vlastnosti
otočných a teleskopických plošin s ramenem.
Navzdory kompaktním rozměrům Vám plošina Leguan nabídne jedinečný boční dosah a
rozsah pohybu ramene. Efektivita, stabilita, bezpečnost a kvalita jsou standardními
vlastnostmi plošin Leguan.
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LEGUAN plošina může být umístěna na přívěsu
LEGUAN. Díky němu se stává plošina velice pohyblivá
například při opravách veřejného osvětlení. Obsluha
pouze umístí plošinu na přívěs a přepraví na místo
práce. Dále vysune zajišťovací patky a plošinu
zabezpečí. Poté pracuje s plošinou jako při jiných
běžných pracích. Po skončení práce složí zajišťovací
patky a plošinu s přívěsem přepraví na další místo.
Pohyblivost – plošiny Leguan jsou schopny projet
dveřmi širokými 100 - potažmo 95 cm. Díky řízení je
možno otočit plošinu na místě.
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Leguan 125
Leguan 125 – je samojízdná plošina s vertikálním dosahem 12,5
metrů a bočním dosahem 6,3 metru. Náhon na všechna čtyři
kola a smykové řízení je obdobné konstrukce jakou smykem
řízených nakladačů Avant řady 300. Díky tomuto jsou tyto
plošiny velice obratné.
Moderní a sofistikovaná konstrukce se skládá ze dvou ramen.
Horní rameno je vybaveno teleskopem pro zvýšení zdvihu
a dosahu při zachování kompaktních transportních rozměrů.
Plošina je stavěna buďto pro 1 osobu na 130 kg nebo pro 1
osobu a nářadí – na 200 kg.
Ramena jsou velice robustní a přesná, práce s plošinou je díky
přesní hydraulice více než komfortní. Ovládání je kompletně
bezstupňové. Nouzové ovládání je umístěno jak v koši , tak i na
základně.
Bezpečná
práce se
zatížením
200 kg při
plném bočním vyložení.
Speciální důraz byl kladen na bezpečnost práce.
Jedna z nejdůležitějších věcí je fakt, že díky ovládání,
stavbě nohou, konstrukci ramene a spolehlivostí
kontrolních a ovládacích prvků je obsluha schopna
naplno využít plné zatížení koše (200 kg) v libovolné pozici ramene.
Práce s 200 kilogramy zatíženou plošinou je bezpečná po celém pracovním prostoru plošiny. Obsluha
nemusí pracně hlídat polohu jednotlivých ramen a porovnávat s tabulkou bezpečných prostor.
Nový Leguan 125 je velice kompaktní stroj
co se týče rozměrů. Je dostatečně široký ( 11,3 m ) na průjezd terénem a dostatečně
úzký na průjezd zúženými prostory.
Transportní délka stroje je 5,0 m. Celková
výška stroje je pod 2 metry.
Hmotnost plošiny Leguan 125 je 1.500 1700 kg, v závislosti na výbavě. Díky této
hmotnosti je možné plošinu převážet na
přívěsném vozíku.
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Leguan 125 je vybaven pohonem všech 4 kol – což je veliká výhoda při pohybu jak uvnitř tak hlavně vně
budov v terénu. Díky pohonu 4WD se výrazně zvyšuje použitelnost a univerzálnost stroje.
Gumové pojezdové pásy jsou řešení do terénů s měkkým podkladem ( písek, les, sníh .. )
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TECHNICKÁ SPECIFIKACE
Max. pracovní výška
Max. výška plošiny
Horizontální dosah
Bezpečné zatížení plošiny
Transportní délka s plošinou
----„-----bez koše
Celková výška
pneumatiky
Celková šíře (stroje bez koše )
pneumatiky
gumové pásy
Rotace celého ramene
Max. náklon pro jízdu
Max. náklon pro práci
Rozměry základny patek
Hmotnost
Pohonné jednotky

Pojezd – hydrostatický
Baterie

125
12,5 m
10,5 m
6,3 m (při zatížení 135 kg)
200 kg
5,2 m
4,5 m
1,8 m
1,03
1,12m
360°
35%
23,5 % (13,3°)
2,93 x 2,89 m
1500 – 1700 kg
Honda – BA95
230 V, 2,2 kW
4WD
Gumové pásy
12 V / 43 Ah

Avistech s.r.o.
Rudolfovská 200/90
370 01 České Budějovice
www.plosinyleguan.cz, martin@plosinyleguan.cz

Ceny ( Leguan 125 )
Základní stroje a příslušenství
LEGUAN 125
Standardní výbava 0
Pohon na všechna čtyři kola, pneu 23x8.50-12 travní nebo šípový profil
Motor – Honda, benzínový motor 13 PS
Pohon elektromotorem 230 V (110 V)
Dvě rychlosti pojezdu
Hydraulické opěrné nohy
Zásuvky v koši 2x230 V
Nouzový ovládací panel na základně
Maximální zatížení 200 kg
Ovládání plošiny v koši
CE – schválení
Barevné odstíny Leguan ( RAL 6018 zelená, RAL 7016 šedá )
Počítadlo motohodin
Natáčení koše, dálkové ovládání pojezdu a automatické ustavení – nelze
Příslušenství – příplatková výbava
Plná kola (4ks)
Bílá kola (nezanechávají stopy) – 4 ks (místo standardních)
Návleky na kola
Jokey kolo – kolo na lepší manévrovatelnost
Pásový podvozek místo kol
Bílé gumové pásy (nezanechávající stopy)
Ovládání na spodní základně
Velké plastové podložky (4 ks )
Hadice na vodu / vzduch v koši
Signalizační světla s vypínačem (5ks)
Bezpečnostní set (přilba, popruh, rukavice, brýle)
Přívěs Leguan , celková hmotnost 2000 kg
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Leguan 135 NEO
Novinka v sortimentu – Leguan 135 NEO – je samojízdná
plošina s vertikálním dosahem 13,5 metrů a bočním dosahem
6,3 metru. Koncepčně vychází z osvědčeného stroje Leguan
125. Náhon na všechna čtyři kola a smykové řízení je obdobné
konstrukce jako u smykem řízených nakladačů Avant řady 300.
Díky tomuto jsou tyto plošiny velice obratné.
Moderní a sofistikovaná konstrukce se skládá ze dvou ramen.
Horní rameno je vybaveno teleskopem pro zvýšení zdvihu
a dosahu při zachování kompaktních transportních rozměrů.
Plošina je stavěna pro 2 osoby a nářadí – na 250 kg.
Ramena jsou velice robustní a přesná, práce s plošinou je díky
přesné hydraulice více než komfortní. Ovládání je kompletně
bezstupňové - proporcionální. Leguan 135 NEO má jako první
plošina ovládání joystikem. Nouzové ovládání je umístěno jak
v koši ,
tak i na
základně.
Jako další
dvě
novinky jsou na modelu Leguan 135 NEO použity
funkce HOME a USTAVENÍ. Při volbě HOME se
ramen samo spustí dolů do transportní polohy.
Funkce USTAVENÍ po stisku tlačítka spustí opěrné
nohy a ustaví automaticky plošinu i na svahu do
pracovní polohy.
Speciální důraz byl kladen na bezpečnost práce. Jedna z nejdůležitějších věcí je fakt, že díky ovládání,
stavbě nohou, konstrukci ramene a spolehlivostí kontrolních a ovládacích prvků je obsluha schopna
naplno využít plné zatížení koše v libovolné pozici ramene.
Dva pohonné systémy
Leguan 135 je poháněn spalovacím
motorem nebo elektromotorem na 230 V.
Na přání je možné plošinu vybavit obojím.
Jako spalovací motor je použit benzínový
motor Honda 13 PS . Veškerou obsluhu
pohonné jednotky ( start, stop, sytič .. ) je
možné provádět z koše plošiny.
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Nový Leguan 135 NEO je velice kompaktní stroj co
se týče rozměrů. Je dostatečně široký ( 1-1,3 m )
na průjezd terénem a dostatečně úzký na průjezd
zúženými prostory. Transportní délka stroje je 4,5
m. Celková výška stroje je pod 2 metry.
Hmotnost plošiny Leguan 135 NEO je 1.630 kg.
Díky této hmotnosti je možné plošinu převážet na
přívěsném vozíku.
Leguan 135 NEO je vybaven pohonem všech 4 kol
– což je veliká výhoda při pohybu jak uvnitř tak
hlavně vně budov v terénu. Díky pohonu 4WD se
výrazně zvyšuje použitelnost a univerzálnost
stroje.
Gumové pojezdové pásy jsou řešení do terénů s měkkým podkladem ( písek, les, sníh .. )
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TECHNICKÁ SPECIFIKACE
Max. pracovní výška
Max. výška plošiny
Horizontální dosah
Bezpečné zatížení plošiny
Transportní délka s plošinou
----„-----bez plošiny
Celková výška
23” pneumatiky
Celková šíře
Celková šíře (plošina bez koše)
Rozměry koše šířka x délka
Rotace koše
Rotace celého ramene
Max. náklon pro jízdu
Max. náklon pro práci
Rozměry základny patek
Hmotnost
Pohonné jednotky

135 NEO
13,4 m
11,4 m
7,1 m
250 kg
4,5 m
3,89 m

Pojezdová rychlost

1,93 m
1,33 m
0,9 m
1,30 x 0,75 m
Vlevo 40°, vpravo 40°
360°
50% / 27°
21 % (12°)
3,14 m x 3,07 m
1 630 kg
Honda 13 PS
230 V, 2,2 kW
4WD
Gumové pásy
2,5 km/hod

Baterie

12 V / 43 Ah

Pojezd – hydrostatický
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Ceny ( Leguan 135 NEO)
Základní stroje a příslušenství
LEGUAN 135 NEO
Standardní výbava 0
Pohon na všechna čtyři kola, pneu 23x8.50-12 travní nebo šípový profil
Motor Honda GXV 13 HP – benzinový vzduchem chlazený
Pohon elektromotorem 230 V (110 V)
Dvě rychlosti pojezdu
Hydraulické opěrné nohy
Zásuvka v koši – 2x230V
Ovládání plošiny v koši
Ovládání plošiny na spodní základně (spodní ovládání)
Automatické ustavení
Nouzový ovládací panel na základně
Maximální zatížení koše 250 kg
Elektrické otáčení koše +/- 40°
Funkce HOME – návrat do transportní polohy
CE – schválení
Barevné odstíny Leguan ( RAL 6018 zelená, RAL 7016 šedá )
Počítadlo motohodin
Dálkové ovládání pojezdu a opěrných nohou nelze
Příslušenství - příplatková výbava
Plná kola (4ks)
Návleky na kola
Pásový podvozek místo kol
Velké plastové podložky (4 ks )
Hadice na vodu / vzduch v koši
Signalizační světla na opěrných nohou s vypínačem (4ks)
Osvětlení ovládacího panelu v koši LED
Pracovní světlomety na rameni – 2 ks
Zúžení plošiny na 890 mm
Bezpečnostní set (přilba, popruh, rukavice, brýle)

Přívěs Leguan , celková hmotnost 2000 kg
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Pracovní plošina Leguan LIFT 165
Pracovní plošina Leguan Lift je samojízdný stroj, vhodný pro
výškové práce ve špatně dostupných terénech. Plošina je
samostatně velmi dobře pohyblivá a tudíž se můžete postavit
k práci jak aktuální situace dovoluje. Leguan 165 s výškovým
dosahem ramene 16,5 metru a možností bočního vyložení 7,85
m je kompletně jiná plošina, než je stroj Leguan 125 S. Základ
podvozku vychází ze známého smykem řízeného nakladače
Avant 320 S a je tudíž snadné s touto plošinou dostat téměř
kamkoliv do terénu.
Pohon všech čtyř kol zajišťuje velkou prostupnost terénem.
Moderní a silná konstrukce plošiny se skládá ze tří
ramen. Horní rameno je vybaveno s teleskopem.
Rotace pracovní plošiny kolem vertikální osy je
standardní funkce.
Konstrukce sestávající ze tří ramen usnadňuje
významně práci podél stěn. Díky této konstrukci je
zachována vzdálenost plošiny od stěny při zvedání nebo
spouštění plošiny.
Jednotlivá ramena plošiny jsou velmi silná a ovládaná
přímo hydraulickými válci. Ovládání veškerých funkcí je
bezstupňové a lze ovládat několik funkcí v jeden
moment.
Bezpečně po celou dobu práce i s 230 kg
Zvláštní pozornost byla věnována otázkám bezpečnosti. Jednou z nejdůležitějších věcí je fakt, že je
kontinuální řízení zátěže, které je nezávislé na pozici ramene.
Bezpečné pracovní zatížení 230 kg po celém rozsahu pohybu ramen. Obsluha nemusí přemýšlet o tom,
jak dalece může být vysunut teleskop, může bezpečně pracovat v jejich max. dosahu. Neexistují žádná
omezení v podobě spínačů.
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Dva pohonné systémy
Leguan 165 je vybaven buďto spalovacím motorem ( 2 válec Kubota diesel vodou chlazeným o výkonu 14 HP) nebo
i přídavným elektrickým motorem 230 V. Veškeré ovládání motorů je možné z pracovní klece.
Leguan 165 je velice rozměrově kompaktní, což zjednodušuje dostupnost v terénu ( šířka méně než 130 cm, délka
míně než 5 metrů a výška necelé 2 metry)
Hmotnost celku je mezi 2 530 kg. To usnadňuje transport na přívěsu a není nutné využívat „velká“ auta.

Možnost využití pásů na současný podvozek i nadále zvyšuje jeho dostupnost v terénu, na sněhu, na měkkých
podkladech, na písku …..
Univerzálnost Leguána 165 zaručuje jeho možné využití u většiny náročnějších zákazníků.
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Technická data :
Maximální pracovní výška
Maximální výška podlahy koše
Maximální boční dosah:
Užitečné zatížení – nosnost koše
Transportní délka s košem
Transportní délka bez koše
Transportní výška
Transportní šířka
Standardní pneumatiky 23“
Gumové pásy
Velikost koše
Rozsah otáčení koše :
Stoupavost cca.
Opěrná základna
Možnost ustavení na svahu s max.
Hmotnost
Hydraulické vysouvání opěrných nohou
Pohon
Motor
Baterie
Nabíjení

16,4 m
14,4 m
7,85 m
230 kg
5,05 m
4,31 m
2,11m s 23“ koly
1,33 m
1,28 m
1,33 x 0,75 m
90° ( +/- 45° )
50 % (27°)
3,78 x 3,83 m
22% (11°)
2530 kg
Standard
4 WD, rychlost 2,6 -5,2 km/hod
Kubota 14 HP, diesel
230 V
1 x 43 Ah startovací baterie
Automatické
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Ceny Leguan 165
LEGUAN 165
Standardní výbava
Pohon na všechna čtyři kola, pneu 23x10.50-12 travní nebo šípový profil
Motor Kubota 14 HP – diesel, vodou v chlazený
Pohon elektromotorem 230 V (110 V)
Dvě rychlosti pojezdu
Hydraulické opěrné nohy
Zásuvka v koši 2x230V
Ovládání plošiny v koši
Nouzový ovládací panel na základně
Maximální zatížení koše 230 kg
Elektrické otáčení koše +/- 45°
CE – schválení
Barevné odstíny Leguan ( RAL 6018 zelená, RAL 7016 šedá )
Počítadlo motohodin
Dálkové ovládání pojezdu a automatické ustavení - nelze
Příslušenství – příplatková výbava
Plná kola (4ks)
Bílé pneumatiky (nezanechávají stopy) – příplatek
Návleky na kola
Pásový podvozek místo kol
Velké plastové podložky (4 ks )
Hadice na vodu / vzduch v koši
Ovládání plošiny na spodní základně (spodní ovládání)
Třetí pojezdová rychlost (5,2 km/hod)
Signalizační světla na opěrných nohou s vypínačem (4ks)
Osvětlení ovládacího panelu v koši LED
Pracovní světlomety na rameni – 2 ks
Předehřev motoru
Zúžení plošiny na 890 mm
Bezpečnostní set (přilba, popruh, rukavice, brýle)
Přívěs LEGUAN (celková hmotnost 3000 kg)
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Leguan 190
Pracovní plošina Leguan 190 je největší plošina v aktuálním programu. Díky pracovní výšce 19 metrů při vlastní
hmotnosti 2660 kg patří Leguan 190 mezi velice vyhledávané pracovní plošiny.

Jednoduchý převoz
Hmotnost plošiny Leguan 190 je tedy 2
660 kg (kolová a nebo i pásová verze).
Pokud plošinu naložíme na přívěsný vozík
LEGUAN, je celková hmotnost přívěsu 3
330 kg. Ceková hmotnost přívěsu je 3 500
kg.

Leguan na kolech a nebo pásech
Plošiny Leguan 190 je možno dodat jak na
kolovém, tak i na pásovém podvozku.
Pokud m zákazník dodaný stroj na pásech,
lze doobjednat kola a potřebné
komponenty a obráceně.
Obrovská výhoda kolového podvozku je
jeho „univerzálnost“. Odpružení v podobě
pneumatik je při přepravě stroje znát. Pneumatiky se také lépe chovají ke zpevněným povrchům a jsou
komfortnější pro obsluhu. Kolový podvozek má i větší transportní rychlost než pásový.
Největší výhodou pásového podvozku je velká styčná plocha s podkladem. Větší kontaktní plocha zvyšuje trakci a
rozkládá hmotnost stroje na větší plochu – tím se snižuje tlak na plochu. Díky menšímu tlaku na plochu Leguan na
pásovém podvozku snáze projede měkkými terény ( bahno, les, sníh.. ).

Dieselový motor Kubota nebo elektromotor 230V.
Leguan 190 je jediná pracovní plošina ve své třídě, která používá vodou chlazený dvouválcový motor Kubota o
výkonu 14 HP. Tento spolehlivý a odolný motor Kubota je vyroben pro náročné profesionální použití. Vysoký točivý
moment a nízká hlučnost motoru
jsou kromě spolehlivosti
oceňovány našimi zákazníky.
Leguan 190 může být na přání
vybaven elektrickým pohonem 230
V. Všechny funkce stroje (pohon,
výložník, koš) lze ovládat
elektromotorem, pokud je Leguan
připojen k zásuvce 230 V. Možnost
pracovat na elektropohon je velmi
důležitá při práci v interiéru (
nulové emise a nízký hluk).
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Pracovní plošina Leguan 190
Technická data :
Maximální pracovní výška
Maximální výška podlahy koše
Maximální boční dosah:
Užitečné zatížení – nosnost koše
Transportní délka s košem
Transportní výška
Transportní šířka
Standardní pneumatiky 23“
Velikost koše
Rozsah otáčení koše :
Stoupavost cca.
Opěrná základna
Možnost ustavení na svahu s max.
Hmotnost
Hydraulické vysouvání opěrných nohou
Pohon
Motor
Baterie
Nabíjení

19 m (230 kg)
17 m
8,3 m (230kg) / 9,7 (120 kg)
230 kg
5,05 m
2,1 m s 23“ koly
1,30 m
1,33 x 0,75 m
90° ( +/- 45° )
50 % (27°)
3,78 x 3,83 m
22 % / 13°
2 660 kg
Standard
4 WD, rychlost 2,6 – 5,4 km/hod
Kubota 14 HP, diesel
Alternativa 1x230 V
1 x 43 Ah startovací baterie
Automatické
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Ceny Leguan 190
Standardní výbava
Pohon na všechna čtyři kola, pneu 23x10.50-12 travní nebo šípový profil
Motor Kubota 14 HP – diesel, vodou chlazený
Pohon elektromotorem 230 V (110 V)
Dvě rychlosti pojezdu
Hydraulické opěrné nohy
Zásuvka v koši 2x230V
Ovládání plošiny v koši
Ovládání plošiny na spodní základně (spodní ovládání)
Automatické ustavení
Hlídání náklonu
Nouzový ovládací panel na základně
Maximální zatížení koše 230 kg
Elektrické otáčení koše +/- 45°
CE – schválení
Barevné odstíny Leguan ( RAL 6018 zelená, RAL 7016 šedá )
Počítadlo motohodin
Příslušenství – příplatková výbava
Plná kola (4ks)
Bílé pneumatiky (nezanechávají stopy) – příplatek
Pásový podvozek místo kol
3- rychlost - pojezd 5,2 km/hod
Dálkové ovládání pojezdu a opěrných nohou
Velké plastové podložky (4 ks )
Hadice na vodu / vzduch v koši
Signalizační světla na opěrných nohou s vypínačem (4ks)
Osvětlení ovládacího panelu v koši LED
Pracovní světlomety na rameni – 2 ks
Předehřev motoru
Zúžení plošiny na 890 mm
Bezpečnostní set (přilba, popruh, rukavice, brýle)
Přívěs LEGUAN (celková hmotnost 3500 kg)
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Zastoupení pro Českou republiku
Avistech s.r.o.
Rudolfovská 200/90
CZ – 370 01 České Budějovice
Telefon

0420 777 468 938

www
email

www.plosiny-leguan.cz
martin@plosinyleguan.cz

Obchodní zástupci
Martin Pouzar, 777 468 938, martin@plosinyleguan.cz
Marek Václavík
marek@avistech.cz
+420 778 737 269
Region : jižní Čechy

Václav Zelenka
vaclav@avistech.cz
+420 608 227 286
Region : západní Čechy

Pavel Henzl
pavel@avistech.cz
+420 770 163 266
Region : severní Čechy

Pobočky :
Avistech s.r.o.
K Sedlci 516
CZ - 267 53 Žebrák
+420 608 227 286

Servis

Avistech s.r.o.
Ul. 8. Května
CZ - 798 41 Kostelec na Hané
+420 778 542 523

+420 724 033 481, +420 602 347 210 , servis@avistech.cz
Změna technických údajů vyhrazena bez předchozího upozornění.

Martin Václavek
martin@avistech.cz
+420 778 542 523
Region : Morava

