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Waga  

 Waga 8 041 kg 

 Nacisk na oś z obciążeniem przód / tył 11 568/1463 kg 

 Obciążenie osi bez ładunku przód / tył 3 784/4 257 kg 
 
 

 
 
 
 

Specyfikacja z dnia 21.07.2015 
 
 

  E50/600HL 

H1 Wysokość, maszt opuszczony 2 404 mm 

H2 Wysokość swobodnego podnoszenia 150 mm 

H3 Wysokość podnoszenia 3 100 mm 

H4 Wysokość, maszt podniesiony 3 900 mm 

H6 Wysokość z dachem kabiny 2 360 mm 

H7 Wysokość do fotela kierowcy 1 230 mm 

H10 Wysokość urządzenia holowniczego 722 mm 

L1 Długość całkowita 3 887 mm 

L2 Długość do czoła wideł 2 887 mm 

B1/B2 Szerokość całkowita 1 440/1 278 mm 

S/E/L Wymiary wideł 60 x 130 x 1 000 mm 

B3 Szerokość karetki wideł 1 350 mm 

M1 Prześwit pod masztem 143 mm 

M2 Prześwit, w połowie rozstawu osi 160 mm 

B13 Min. odległość środka skrętu 580 mm 

A/B Maszt / wspornik wideł nachylenia, przód / 
tył 

5°/8° 

B10 Rozstaw kół z przodu 1 149 mm 

B11 Rozstaw kół tylnych 932 mm 

Y Rozstaw osi 2 050 mm 

Wydajność  

 Udźwig 4.99 t 

C Odległość środka masy ładunku 600 mm 

X Odległość czoła wideł od osi prz. 548 mm 

AST 
Szerokość korytarza roboczego, z paletą 1000 x 
1200 w poprzek 

4 109 mm 

AST 
Szerokość korytarza roboczego, z paletą 800 x 
1200  wzdłuż 

4 309 mm 

WA Promień zawracania 2 361 mm 

 Szybkość jazdy z ład./bez ład. 18 /18 km/h 

 Szybkość podnoszenia  z ład./bez ład. 0.35/0.5 m/s 

 Szybkość opuszczania  z ład./bez ład. 0.55/0.55 m/s 

 Koła, liczba z przodu / z tyłu (x = napędzane) 2x/2 

 Rozmiar opon, przód 28x12.5-15 

 Rozmiar opon, tył 23x9-10 

 Siła uciągu z ład./bez ład. 6 100/6 100 N 

 Max. siła uciągu z ład./bez ład. 19000/19000 N 

 Pokonywanie wzniesień z ład./bez ład. 5.5/8.9 % 

 Max. wzniesienie z ład./bez ład. 15.0/24.8% 

 Czas przyśpieszania z ład./bez ład. 5.3/4.4 s 

 Hamulec roboczy Hydr//mech. 

 Silnik jazdy AC 2 x 12.5 kW 

 Silnik podnoszenia AC 25 kW 

 Bateria DIN 43531/35/36 A,B,C,no 43 536 / A 

 Bateria kwasowa: napięcie/pojemność nom. 80 /930 V/Ah 

 Pobór mocy w zależności od cyklu VDI 15.2 kWh/h 

 Rodzaj sterowania napędem Digital/stepless 

 Ciśnienie robocze dla załączników 170 bar 

 Przepływ oleju  55 l/min 

 Poziom hałasu przy uchu operatora 50 db(A) 
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Standardowe wyposażenie  Opcje dodatkowe 
      

  Maszt typu Triplex    
 - 5 565 mm – wysokość podnoszenia  - Radio z odtwarzaczem CD 

 - 2 810 mm – wysokość złożonego masztu  - Lampy robocze w technologii LED 

 - 1 810 mm – wolny skok wideł  - Przeciwsłoneczna roleta do  osłony dachu (przód + 
góra) Schowek z oświetleniem LED       

Wyposażenie  - Pełna kabina z drzwiami skrzydłowymi 

 - Oświetlenie robocze i ostrzegawcze wózka  - Super komfort siedzenia z zawieszeniem 
pneumatycznym, grzałką i przedłużenie oparcia  - Oświetlenie BlueSpot   

 - Sygnał cofania    

 - Napęd elektryczny AC – prądu zmiennego 

Napęd na przednie koła wózka za pomocą dwóch niezależnych 
silników prądu AC połączonych w uszczelnionym układzie osi 

   

 - Zintegrowana os napędowa    

 - Układ dwóch silników na prąd zmienny (AC).    

 - Silniki III-fazowe    

 - Bez przeglądowe wielotarczowe hamulce (koncepcja 39x)    

 - Silnik pompy podnoszenia zintegrowany w osi    

 - Układ chłodzenia złożony z wentylatorów nadmuchowo-
wyciągowych 

   

 - Płynne sterowanie jazda oraz operowanie ładunkiem    

 

 

- Wyjątkowa stabilność ładunku (siłowniki przechyłu wraz z 
hydraulicznym wytłumieniem skrajnego położenia masztu, 

   

 - Większa przestrzeń: 

30 mm ponad głowa 

40 mm dla stóp 

   

 - Dźwignie sterujące– centralna dźwignia steruje przechyłem 
masztu oraz podnoszeniem i opuszczaniem wideł, a 
dodatkowa funkcjami osprzętów. 

   

 - Maszt panoramiczny    

 - Siłowniki masztu – umieszczone na górze zapewniają łagodny 
przechył i stabilność masztu. 

   

 - Zamknięte podwozie wózka    

 - Łańcuchy masztu w plastikowych osłonkach    

 - Zintegrowany wskaźnik    

 - Fotel operatora - komfortowy, amortyzowany, z pasem 
bezpieczeństwa i pełna regulacja ustawień, także do wagi 
operatora. 

   

 - Kierownica – o specjalnym eliptycznym kształcie pozwala na 
kierowanie jedna ręka. 

   

 - Pełna prędkość jazdy - podczas jazdy po nierównym terenie i 
w zakrętach 

   

 - Hydrauliczne wspomaganie kierownicy    

 - Zużycie ogumienia – wolniejsze zużycie ogumienia dzięki 
niskiej masie wózka i równomiernemu obciążeniu osi 

   


