Tillval

Handtag MIG2
engcons nya handtag MIG2 för grävmaskiner
kombinerar maximal ergonomi och funktionalitet.
Handtaget är utvecklat för maximal ergonomi, utan
att ge avkall på kraven på ökad säkerhet och fler
styrfunktioner.
MIG2 går att anpassa till marknadens alla styrsystem och
har utformats i samarbete med entreprenörer och ett företag
specialiserat på industridesign. Spaken kan utrustas med tre
rullar och sju knappar, vilket ger det dubbla med två spakar.
Föraren kan alltså jobba maximalt effektivt och samtidigt
skona kroppen från ansträngande rörelser och arbetsställning.
I handtaget finns ett integrerat handstöd som handen vilar i
utan att påverka grävrörelsen. Handstödet är flexibelt och kan
anpassas efter olika handstorlekar.
MIG2 är inte bara ergonomiskt, det ger även föraren nya
möjligheter i jobbet. Handtagets rullar är avsedda för tumme
samt pek- och långfinger – det är vi helt ensamma om.
På det viset kan föraren vid behov kombinera samtliga sex
rullar samtidigt.
Fördelar:
• Upp till 3 rullar per spak
• Upp till 7 knappar per spak
• Ergonomiskt utformat
• Uppfyller kraven enligt maskindirektiven 2006/42/EC
och SS-EN ISO 13849-1
• Går att anpassa till marknadens samtliga styrsystem
• Ny infästning ger överlägset enkel montering
• Handstöd som standard
• Enkelt att justera handvinkeln
• Övervakning med dubbla brytfunktioner ger maximal säkerhet
• Kan bestyckas med tre rullar/handtag och sju knappar alt.
sex knappar samt FNR (fram- och backreglage)
• Går att efterbestycka med valfria funktioner

MIG2

MIG2 har utvecklats i samarbete med entreprenörer och ett
företag som är specialiserat inom industriell formgivning.
Styrspaken kan monteras med tre rullar och sju knappar –
dubbelt så många med två styrspakar. Föraren kan arbeta
med maximal effektivitet och samtidigt undvika spänningar
och kroppsbelastningar.
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