Kuljettajan penkit työkoneisiin
Seats for construction vehicles
ISRI® 6830 KA / 880 NTS
ISRI® 6830 KM / 880 NTS
Ilmajousitteiset kuljettajan penkit Driver’s seats with pneumatic suspension

Työkoneen sydän on hyvä penkki!
The seat is the star.

ISRI® 6830 KA / 880 NTS | 6830 KM / 880 NTS
Helppokäyttöiset ilmajousitteiset
kuljettajan istuimet, joita on saatavissa
useita eri versioita erilaisiin kulkuneuvoihin. Kaikki mallit ovat EN/ISO
7096:2000 mukaisia. Kuljettaja voi
säätää penkin korkeuden ja istuinosan
kallistuksen haluamallaan tavalla. Yhdessä anatomisen istuimen ja selkänojan kanssa nämä säädöt mahdollistavat
väsymättömän ajonautinnon.

Our comfortable driver’s seat features
air suspension which is available in various versions to suit different vehicles, all
of which conform to EN/ISO 7096:2000.
The seat can be adjusted as required and
comes with height and tilt adjustment as
standard. Together with the anatomically
shaped seat and backrest, these features
take the tiredness out of driving.

Istuimen säädöt (KM)
Seat controls (KM)

Käsinojan säätö
Armrest adjustment

Ominaisuudet:
• Integroitu kompressori
• Jatkuva korkeuden säätö 150 kg:n asti
(automaattinen KA-malli)
(manuaalinen, KM-malli)
• Jousitusmatka 80 mm
• Istuinosan kallistuksen säätö
• Korkeuden säätö muistilla, (KA-malli)
• Selkänojan säädöt

Lisävarusteet:
• Käsinojat, alaslaskettava ja kallistussäätö
• Istuinlämmitys 12/24 V on/off kytkimellä
• Ilmastoinnin ohjaus
• Automaattinen turvavyö
• Niskatuki, korkeuden ja kallistuksen
säätö
• Tasovaimennus
• Integroitu paineilmajärjestelmä
(IPS) selkänojan ristiselän ja sivutukien säädöllä
• Vinyyli verhoilu
• Käännettävyys (bussit)
• Joystickin asennusmahdollisuus

Options
• Armrests, folding and tilt-adjustable
• Seat heating, 12/24 V with on/off
switch
• Seat climate control
• Automatic lap belt
• Headrests, height and tilt-adjustable
• Horizontal isolator
• Integrated Pneumatic System (IPS)
with lumbar support and side wings
on the backrest
• Vinyl cover
• Turntable
• Adaption for control consoles

Automaattinen korkeuden säätö
(KA)
Automatic height adjustment (KA)
Istuinosan pitkittäissäätö
Seat cushion adjustment
Istuinosan kallistuksen säätö
Tilt adjustment
Penkin etäisyyden säätö
Horizontal adjustment

• Istuinosan säädöt
• Säädettävä iskunvaimennus
• Selkänojan ristiselän ja sivutukien
säädöt
• Kulutuksenkestävä ja hengittävä
verhoilu

Specifications
• Integrated compressor
• Continuous height adjustment, up
to 150 kg (fully automatic on KA,
manual on KM)
• Suspension travel, 80 mm
• Tilt adjustment
• Height adjustment (with memory
on KA)

Istuimen ilmastointi lisävarusteena Optional seat climate control
Istuinkangas Cover
Lämmitys Heating

Kumiosa Coco rubber

Pehmuste Foam pad

Istuinkaukalo Seat pan

Tuuletin Fan

Ilmastointi säätöpaneeli Climate control panel

Keinuvipukatkaisin B Rocker switch B
3-asentoinen tuuletus / lämmitys
Three-setting ventilation/heating
Näyttö Display
• Tuuletus Ventilation
• Lämmitys Heating

Keinuvipukatkaisin A Rocker switch A
• Lämmitys Heat
• Pois päältä Off
• Tuuletus Ventilation

Selkänojan säätö
Backrest adjustment
Ilmastoinnin säätö
Seat climate control
Iskunvaimennuksen
säätö
Adjustable vertical
shock absorber
Tasovaimennus
Horizontal isolator
IPS (integroitu
paineilmajärjestelmä)
IPS (Integrated
Pneumatic System)

• Two seat belt points in line with
current regulations
• Backrest adjustment
• Adjustable vertical shock absorber
• Seat cushion adjustment
• Pneumatic lumbar support
• Hard-wearing, breathable textile
cover
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