TÄYDELLISTÄ ISTUMISMUKAVUUTTA
TARKAN TYÖN TEKIJÖILLE.
PRIMO®-kuljettajanistuimet trukkeihin
ja pieniin työkoneisiin.

Logistiikan haasteet, vaihtuvat kuljettajat, täyttä
keskittymistä vaativat pitkät työajat – tätä on 
trukkien ja pienten työkoneiden kuljettajien työ.
GRAMMER-kuljettajanistuimet mahdollistavat t äyden
keskittymisen työhön ilman stressiä tai rasitusta
trukinkuljettajille kaikkialla maailmassa. Jatkuvan
tutkimuksen ja innovoinnin avulla GRAMMER varmistaa istumismukavuuden tuntuvilla hyödyillä ensi
hetkestä viimeiseen minuuttiin.

PRIMO -MALLIT.
PARHAAT AVUSTAJAT
ENSILUOKKAISEEN
TYÖHÖN.
®

Primo-malleja kehittäessämme pidimme ensisijaisesti
mielessä ihmiset, jotka niitä tulevat käyttämään. Halusimme, että he saavat jatkuvasti ihanteellisen tuen ja liikkeen
vapauden, ajoivat he eteen- tai taaksepäin. Trukkien ja pienten
työkoneiden kuljettajien työhön liittyy väistämättä huomattavia
vaatimuksia. GRAMMERin Primo-tuotesarja perustuu innova
tiiviseen istuinrakenteeseen, joka on ihanteellinen ratkaisu
näihin haasteisiin. Jokaisessa istuimessa on äärimmäisen
matalaprofiilinen jousitus, ja istuimet ovat pienistä mitoistaan
huolimatta sekä äärimmäisen mukavia että erittäin helposti
säädettäviä.
Primo-istuimet tarjoavat hyvän tuen myös peruutettaessa:
epäsymmetrinen selkänoja kaventuu oikealla puolella vartalonkierron helpottamiseksi. Herkän alaselän alueen tukemiseksi
jokaisessa istuimessa on vakiona myös ristiseläntuki.
Erittäin matalan istuinkorkeuden (SIP) ansiosta Primo-istuimet
vievät todella vähän tilaa ja mahtuvat hyvin pieniin ohjaa
moihin. Malleissa on vaihtoehtoina manuaalisesti säädettävä
mekaaninen tai pneumaattinen painonsäätö.
Kaikkiin Primo-malleihin on saatavana lisävarusteena pituus
vaakajousitus, asiakirjakotelo ja kulmansäädöllä olevat käsi
nojat.
Ensiluokan mukavuutta tarjoaa Primo Evolution, jossa on
kaikkien muiden etujen lisäksi aktiivinen painonsäätö
ja ilmastointijärjestelmä.

Kuvassa oleva tuote saattaa
poiketa vakiomallista.

PRIMO
EVOLUTION
®

Huippuluokan istuin, jossa
on aktiivinen ilmastointijärjestelmä
Tämä huipputuote tarjoaa kattavien ominaisuuksiensa
ja innovatiivisen matalataajuusjousituksensa ansiosta
luokkansa parhaan istumis- ja jousitusmukavuuden.
Aktiivinen ilmastointijärjestelmä poistaa kosteutta keholta,
joten käyttäjien ei koskaan tarvitse kärsiä hikisestä olosta.
Kylminä päivinä tai kylmätiloissa työskenneltäessä istuimeen
sisäänrakennettu lämmitys takaa miellyttävän lämpötilan.
Pneumaattisen ristiseläntuen lisäksi Primo Evolution säätää
istuinta aktiivisesti kuljettajan painon mukaan. Tämä on
merkittävä etu, kun ajoneuvolla on useita kuljettajia. Istuin
reagoi automaattisesti pienimpiinkin painoeroihin, mikä
varmistaa tärinän optimaalisen vaimennuksen.

Sopii suuriin trukkeihin ja pieniin
tai keskikokoisiin työkoneisiin.

Keskeiset ominaisuudet
(katso lisätiedot taitelehdestä)

Pneumaattinen
jousitus

Matala
taajuus
jousitus

Pneumaattinen Elektroninen
ristiseläntuki painonsäätö

Aktiivinen
ilmastointi
järjestelmä

Kuvassa olevat tuotteet saattavat poiketa vakiomallista.

PRIMO EL PLUS
®

Huippuluokan istuin, jossa on
aktiivinen painonsäätöjärjestelmä
Primo EL Plus istuimen matalataajuusjousitus 110
mm:n joustomatkalla tarjoaa vertaansa vailla olevan
mukavuuden, vaikka istuin on matala. Sen mukavuutta
lisääviin ominaisuuksiin kuuluu aktiivinen pneumaat
tinen painonsäätö, joka on erittäin hyödyllinen ominaisuus, jos kuljettaja vaihtuu usein.
Istuin säätyy automaattisesti kuljettajan painon
mukaan tärinänvaimennuksen maksimoimiseksi.
Sisäänrakennettu lämmitys ja mekaaninen ristiseläntuki ovat vakiovarusteita.
Pneumaattinen
jousitus

Matala
taajuus
jousitus

Mekaaninen
ristiseläntuki

Elektroninen
painonsäätö

Passiivinen
ilmastointi
järjestelmä

Sopii suuriin trukkeihin ja pieniin työkoneisiin.

PRIMO XL PLUS
®

Mukavuusistuin
ilmajousituksella
Primo XL Plus istuimen matalaprofiilinen ilma
jousitus takaa miellyttävän ajomukavuuden.
Jousituksen 110 mm:n joustomatka kompensoi
hellävaraisesti kovimmatkin tärinät ja ravistukset.
Optimaalisen joustomatkan kuljettajan painon
mukaiseksi voi säätää helposti nappia painamalla.
Istuimessa on kapea, mutta mukava, keinonahalla
verhoiltu yläosa.
Sopii suuriin trukkeihin ja pieniin työkoneisiin.
Ilmajousitus

Mekaaninen
ristiseläntuki

Pneumaattinen
painonsäätöjärjestelmä

Kuvassa olevat tuotteet saattavat poiketa vakiomallista.

PRIMO XXL
®

Mukavuusistuin ilmajousituksella
Vaikka istuimen ilmajousitus on matalaprofiilinen, sen joustomatka
ja matalataajuusteknologia suojelevat käyttäjää aktiivisesti.
On erittäin helppoa säätää sekä jousitusta että korkeaa, mekaanisella ristiseläntuella varustettua selkänojaa. Painikkeella tapahtuva
painonsäätö on erityisen hyödyllinen ajoneuvoissa, joiden kuljettaja
vaihtuu.
Sopii työntömastotrukkeihin ja pieniin työkoneisiin.
Ilmajousitus

Matala
taajuus
jousitus

Pneumaattinen Pneumaattinen
ristiseläntuki
painonsäätöjärjestelmä

PRIMO XL
®

Mukavuusistuin, jossa on
matalataajuusjousitus
Tämän 12:n tai 24 voltin virtalähteellä käytettävän istuimen
matalaprofiilinen matalataajuusjousitus varmistaa mukavuuden.
Se voidaan asettaa kuljettajan painon mukaan (45–170 kg) helposti
nappia painamalla. Myös istuimen yläosa ja ristiseläntuki ovat säädettävissä käyttäjän mukaan.
Sopii trukkeihin ja pieniin työkoneisiin.
Ilmajousitus

Matala
taajuus
jousitus

Mekaaninen
ristiseläntuki

Pneumaattinen
painonsäätöjärjestelmä

PRIMO L
®

Istuin ilmajousituksella
Tämän istuimen jousitus, joka toimii 12 tai 24 voltin virtalähteellä,
vaimentaa tehokkaasti tärinöitä pienimmissäkin ohjaamoissa.
Ilmaisimen ja ergonomisesti sijoitetun painikkeen avulla jousi
tuksen voi säätää kuljettajan painon mukaisesti optimaaliseksi.
Sopii trukkeihin ja pieniin työkoneisiin.
Ilmajousitus

Kuvassa olevat tuotteet saattavat poiketa vakiomallista.

Mekaaninen
ristiseläntuki

Pneumaattinen
painonsäätöjärjestelmä

PRIMO XXM
®

Vakioistuin mekaanisella
jousituksella
Primo XXM istuimessa on helppokäyttöinen vipu, josta voi säätää
jousituksen kovuuden optimaaliseksi kuljettajan painon mukaan
45-170 kg välillä. Erityisesti kun ajoneuvolla on useita kuljettajia, 
on tärkeää, että harjaantumattomatkin käyttäjät voivat nopeasti 
ja intuitiivisesti säätää tämän tärkeän asetuksen. Erityiskorkea
selkänoja tukee yhdessä ristiseläntuen kanssa selkää ja takaa
entistä paremman ajomukavuuden.
Sopii trukkeihin ja pieniin työkoneisiin.

Mekaaninen
jousitus

Mekaaninen
ristiseläntuki

Mekaaninen
painonsäätöjärjestelmä

PRIMO XM
®

Vakioistuin mekaanisella
jousituksella
Tämän mallin matalaprofiilisessa mekaanisessa jousi
tuksessa on 80 mm:n joustomatka ja helppokäyttöinen
kahva kuljettajan painon mukaisen ihanteellisen jousituksen
kovuuden valintaan. Turvallisen ja ergonomisen istumisen
mahdollistavat myös mukava 470 mm leveä istuin
pehmuste ja mekaaninen ristiseläntuki.
Sopii pieniin trukkeihin ja pieniin työkoneisiin.
Mekaaninen
jousitus

Mekaaninen
ristiseläntuki

Mekaaninen
painonsäätöjärjestelmä

PRIMO M
®

Vakioistuin mekaanisella jousituksella
Tämän istuimen mekaaninen jousitus, jossa on 60 mm:n
joustomatka, vaimentaa tehokkaasti tärinöitä pienimmissäkin
ohjaamoissa. Istuimen yläosa on suunniteltu mukavaksi heti
ensihetkistä alkaen. Tärkeimpiin ominaisuuksiin kuuluvat
mekaaninen ristiseläntuki ja mekaaninen painonsäätö.
Sopii pieniin trukkeihin.
Mekaaninen
jousitus

Mekaaninen
ristiseläntuki

Mekaaninen
painonsäätöjärjestelmä
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YKSITYISKOHTAISET OMINAISUUDET
JOUSITUSMUKAVUUS
Matalataajuusjousitus
Matalataajuusjousitus vaimentaa pystysuunnan tärinöitä ja ravistuksia
ja estää näin istuinta pomppimasta kriittisissä tilanteissa resonanssin vuoksi.
Ilmajousitus
Ilmajousituksella varustetuissa malleissa painonsäätö hoituu yksinkertaisesti
painiketta painamalla. Mikä voisi olla mukavampaa?
Mekaaninen jousitus
Istuin säädetään tarkasti kuljettajan painon mukaan kahvan avulla.

Helppokäyttöisyys ja ajomukavuus
Automaattinen/pneumaattinen/mekaaninen painonsäätö
Istuimen säätäminen kuljettajan painon mukaiseksi varmistaa rennon ja terveellisen
istumisen työnteon aikana. Primo-sarjan istuimissa tämä tapahtuu joko mekaanisesti
kahvan avulla, pneumaattisesti tai täysin automaattisesti anturien avulla.
Pneumaattinen/mekaaninen ristiseläntuki
Ihanteellisen lopputuloksen saamiseksi pneumaattinen ristiseläntuki säätyy nopeasti
ja tarkasti kuljettajan selän mukaiseksi napin painalluksella. Mekaanista versiota
säädetään tarpeen mukaan vivulla.
Aktiivinen/passiivinen ilmastointijärjestelmä
Tämä järjestelmä poistaa kosteutta keholta niin, että kuljettaja pysyy miellyttävän
kuivana kuumalla säällä. Aktiivisessa ilmastointijärjestelmässä vaikutusta tehostetaan
tuuletuksella. Kylmissä ja viileissä olosuhteissa istuinlämmitys takaa ajomukavuuden.

TUOTETIEDOT
PRIMO®-kuljettajanistuinten ominaisuudet
PRIMO® PRIMO® PRIMO® PRIMO® PRIMO® PRIMO® PRIMO® PRIMO® PRIMO®
Evolution EL PLUS XL PLUS XXL
XL
L
XXM
XM
M
Ominaisuus
Tuotenumero, kangasverhoilulla
Kompressori 12 V
Kompressori 24 V
Tuotenumero, keinonahkainen
Kompressori 12 V
Iskunvaimennin
Ei säädettävissä
Jousitus
Ilmajousitus kompressorilla
Mekaaninen
Matalataajuus
Joustomatka
110 mm
80 mm
60 mm
Painonsäätö 45–170 kg
Manuaalinen (pneumaattinen)
Manuaalinen (mekaaninen)
Elektroninen
Ilmastointijärjestelmä
Passiivinen
Aktiivinen
Pituussäätö 210 mm
Ristiseläntuki
Pneumaattinen
Mekaaninen
Selkänojan kulmansäätö
Selkänojan jatke
Turvavyö
Istuintyynyn leveys
Istuinlämmitys
Istuintyynyn syvyydenja kulmansäätö
OPS (turvakytkin)

Lisävaruste
Asiakirjalaatikko
Käsinojan kulmansäätö
Pituusvaakajousitus*

1293475 1293487 1293486
1292329

1292328

1293476 1293489 1293488
1293478 1293477
1106231 1091027 1091028
1247727

1104725
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*Pituusvaakajousitusta ei määritelty työkonemalleille

l Vakio-ominaisuudet

l Lisävarusteet

Tekniset muutokset ovat mahdollisia.

