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Nástup na plošinu je velmi snadný. Výška 
plošiny v dolní poloze je jen 36cm. Plošina je 
určena pro 1 osobu do hmotnosti 130
 
Standardně jsou kola podvozku zabrzděna. Při 
přemisťování plošiny je třeba stisknutím 
tlačítka na plošině brzdu uvolnit. Plošina váží 
vč. baterií jen 280 kg a není problém ji na rovné podlaze jednoduše kamkoliv odstrkat.
 
Pohyb plošiny nahoru a dolů se ovládá stiskem př
ovládán svislý pohyb nakládacího stolu v
 
Optimální řešení pro mnoho skladů, obchodů, supermarketů, archivů, kanceláří, knihoven
s kusovým zbožím ukládaným do regálů,  ale i při úklidu a výzdobě objektů.
                                                      

Maximální výška podlahy plošiny 

 Maximální pracovní výška (dosah) 

Šířka 

Délka 

Nástupní výška 

Přepravní výška 

Nosnost plošiny v celém rozsahu 

Nosnost přepravního stolu 

Nosnost víka podvozku 

Počet přepravovaných osob 

Celková hmotnost 

Kapacita 12 V baterie 

Napájení 
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Plošina Spin Go je bezpečnější, skladnější, 
pohodlnější alternativou  k
podestovým schůdkům a schodnicovým 
žebříkům pro většinu skladů, obchodů, 
supermarketů, knihoven, kanceláří, 
archivů, …  apod. 
Za pomocí plošiny Spin Go je možno provádět 
i další práce charakterů úklidu a výzdoby 
objektů. 
Na plošině je přepravována nejen
 i další náklad do max. hmotnosti 90kg.
 
 

 
 
 
 

                                                                                                                

Nástup na plošinu je velmi snadný. Výška 
dolní poloze je jen 36cm. Plošina je 

určena pro 1 osobu do hmotnosti 130 kg. 

u kola podvozku zabrzděna. Při 
přemisťování plošiny je třeba stisknutím 

Plošina váží 
kg a není problém ji na rovné podlaze jednoduše kamkoliv odstrkat. 

Pohyb plošiny nahoru a dolů se ovládá stiskem příslušného tlačítka. Dalším tlačítkem s polohou nahoru / dolů je 
ovládán svislý pohyb nakládacího stolu v rozmezí 45 cm při nosnosti 90 kg. 

Optimální řešení pro mnoho skladů, obchodů, supermarketů, archivů, kanceláří, knihoven
m ukládaným do regálů,  ale i při úklidu a výzdobě objektů. 

2.168 mm 

 4.168 mm 

730 mm 

1.155 mm 

363 mm 

1.500 mm 

130 kg 

90 kg 

90 kg 

1 

280 kg 

85 Ah 

230 V 
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bezpečnější, skladnější, 
pohodlnější alternativou  k různým 
podestovým schůdkům a schodnicovým 
žebříkům pro většinu skladů, obchodů, 
supermarketů, knihoven, kanceláří,  

Za pomocí plošiny Spin Go je možno provádět  
rakterů úklidu a výzdoby 

Na plošině je přepravována nejen osoba, ale 
i další náklad do max. hmotnosti 90kg. 

polohou nahoru / dolů je 

Optimální řešení pro mnoho skladů, obchodů, supermarketů, archivů, kanceláří, knihoven. K manipulaci 


