
 

Seats for construction vehicles

 ISRI® 6830 KA / 880 NTS  
ISRI® 6830 KM / 880 NTS

Seating — on a higher level.

Fotel z zawieszeniem pneumatycznym Driver’s seats with pneumatic suspension

 Fotel do maszyn budowlanych



Automatic height adjustment (KA)

ISRI®
 
6830 KA / 880 NTS | 6830 KM / 880 NTS

Armrest adjustment

Seat cushion adjustment

Tilt adjustment

Horizontal adjustment

 

Options
•   Armrests, folding and tilt-adjustable
•   Seat climate control (included 
 depending on the seat type)
•   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 

Regulacje fotela (KM)  Seat controls (KM)

Automatyczna reg. wysokości (KA)

Our comfortable driver’s seat features
air suspension which is available in vari-
ous 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.

Wyposażenie
• Zintegrowany kompresor 24V
•  Regulajcja wagi do 150kg

(automatyczna w wersji fotela KA ,
manualna w KM)

• Skok zawieszenia, 80 mm
• Regulacja pochylenia siedziska
• Regulacja wysokości ( z funkcją pamięci
w wersji KA)

Regulacja podłokietnika

Regulacja długości siedziska

Regulacja pochyłu siedziska

Regulacja wzdłużna

Opcje
•  Podłokietniki z regulowanym kątem
    pochylenia
•  Wentylacja ( model fotela )
•  Pas biodrowy ze zwijaczem
•  Zagłówek, regulowany kąt pochylenia

i wysokość
•  Amortyzacja wzdłużna
•  3 komorowe poduszki lędźwiowe (IPS)

2 poduszki lędźwiowe +
2 poduszki trzymania konturu op.

•  Pokrowiec PVC
•  Mechanizm obrotowy
•  Adaptacja pod konsole sterujące

Funkcje naszego wygodnego fotela
kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym
dostępnym w różnych wersjach pasujący
do różnych pojazdów,
wszystkie zgodne z EN/ISO 7096:2000.
Fotel można regulować w zależności
od potrzeb, posiada regulację
wysokości i pochylenia w standardzie.
Razem z anatomicznie wyprofilowanym
siedziskiem i oparciem, które
niwelują zmęczenie podczas jazdy.



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)

•  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 

Horizontal isolator

Adjustable vertical 
shock absorber

Backrest adjustment

Three-setting ventilation/heating

Seat climate control

IPS (Integrated 
 Pneumatic System)

Włącznik A  Rocker switch A
• Ogrzewanie  Heat

• Wyłączone  Off
• Wentylacja Ventilation

Wskaźnik  Display
• Wentylacja  Ventilation

• Ogrzewanie  Heating

Włącznik B  Rocker switch B
3 poziomowa wentylacja /ogrzewanie

Podstwaw siedziska  Seat pan

Mata grzewcza  Heating
Tapicerka Cover

Mata kokosowa  Coco rubber

Gąbka  Foam pad

Wentylator  Fan

•  2 punktowy pas biodrowy
zgodny z aktualnymi normami

•  Regulacja oparcia
•  Regulacja twardości

amortyzacji
• Regulacja długości siedziska
• Pneumatyczne poduszki lędźwiowe
•  Odporna na zużycie, oddychająca

tapicerka materiałowa

Panel wentylacji   Climate control panel

Amortyzacja wzdł.

Regulacja twardości
amortyzatora

Regulacja oparcia

Wentylacja

Opcjonalna wentylacja fotela /  Optional seat climate control

IPS (Zintegrowany
System pneumatyczny)



aufklappbar bis zur

automatischen Einrastung

abklappbar 60°
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For various current construction vehicle models. 

Subject to technical modifications.  
Updated 09/2013
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Seats for construction vehicles

 ISRI® 6830 KA / 880 NTS  
ISRI® 6830 KM / 880 NTS

Dla różnych aktualnych typów maszyn budowlanych

Z zastrzeżeniem zmian technicznych
Zaktualizowano 09/2013

Fotel z zawieszeniem pneumatycznym  Driver’s seats with pneumatic suspension

PARTNER PREMIUM ISRI
DAMIRO

PSZCZYŃSKA 149B ;44-240 ŻORY
POLSKA / POLAND
Tel.: +48 535634263, Email:  biuro@damiro.pl
www.damiro.pl  ; www.czescidofoteli.pl

Fotel do maszyn budowlanych




