
Podnośnik przegubowy

GENIE Z33/18

Specyakjc2j Specyakjc2j z dnij 010-81981W

Wyposażenie                                                                               Z33/18               

syćokośm roboczj -0 l

syćokośm ptjfęorly -1 l

syći5g boczny ,7,4 l

Prześwif przy poziolyl wyći5gu bocznyl A709 l

B7( Ptjfęorlj łdxugośm ) ćzerokośm6 174C l ) -7-4 l

ż syćokośm ljćzyny w pozyc2i zxoEone2 -7W9 l

D Szerokośm ljćzyny -7,1 l

G Gxugośm w pozyc2i zxoEone2 A7-4 l

ą Prześwif pod podćfjwM -,70 cl

Wydajność

źjkćyljtny udOwig  ptjfęorly 011 kg

óbr°f kopuxy A11/ niekonfynuowjny

Pr5dkośm 2jzdy ljćzyny po zxoEeniu C klh3

Pr5dkośm 2jzdy ljćzyny podniećione2 rjli5 zxoEone 174, klh3

Pr5dkośm 2jzdy ljćzyny podniećione2 rjli5 rozxoEone 170Z klh3

%dotnośm 2jzdy po wzniećieniu Z1 ń

ProlieŹ ćkr5fu 8 wewn5frzny -7W1 l 

Sferowjnie proporc2onjtne

Zasilanie

Vr°dxo zjćitjnij A9 L Gż ł9)CL6 Z-,B3

Po2elnośm ukxjdu 3ydrjuticznego 0179 :

Waga

sjgj ljćzyny ZCC, kg

Wymiary maszyny
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Podnośnik przegubowy

GENIE Z33/18

Specyakjc2j Specyakjc2j z dnij 010-81981W

Wyposażenie standardowe Wyposażenie dodatkowe

F Kjćf źjćf Syćfel8 pozwjtj opuścim koćz ljćzyny do 
poziolu 1 bez konieczności ćkxjdjnij pierwćzego rjlienij 

F Btjrl oćfrzegjwczy przy ruc3u ljćzyny 
F Ptjfęorlj ćjlopoziolu2Mcj
F Przycićk kierunku 2jzdy obćxugiwjny zj polocM kciukj
F %jbezpieczenie przed olyxkowM 2jzdM w przeciwnyl 

kierunku
F Proporc2onjtne ćferowjnie zj polocM 2oyćfickj
F żzu2nik poziolu wyc3ytenij z ćygnjxel dOwi5kowyl
F Syćfel zjbezpieczj2Mcy operjforj przed zgnieceniel
F :inij 0Z1L doprowjdzonj do ptjfęorly łniezjbezpieczonj6
F Śtjkćon
F Btjrl dOwi5kowy
F żerfyakowjny ćyćfel wjgi w ptjfęorlie ljćzyny
F Twijfxo oćfrzegjwcze fzw• Śoguf
F  %xMcze do ćyćfelu –eteljfic X przygofowjnie do prjcy z 

loduxel ąP
F :icznik lofogodzin
F sbudowjny uniwerćjtny proćfownik Z1Blp
Zasilanie
F A9 L Gż zećfjw 9 jkulutjfor°w kwjćowyc3 CL Z-, B3
Napęd
F Dtekfryczny nj dwj koxj przednie
Koła
F Pexne7 tjne7 niebrudzMce

F :inij pneuljfycznj doprowjdzonj do ptjfęorly
F %jbezpieczenie tinii 0Z1L doprowjdzone2 do ptjf8

ęorly 
F Twijfxj robocze X 0 nj podeście7 0 nj ptjfęorlie
F (iodegrjdowjtny ote2 3ydrjuticzny
F (ezobćxugowe jkulutjfory Bąź
F %jbezpieczenij jnfy8wybuc3owe B–D
F Twijfxo robocze w koćzu
F  źodux ąPS zjpewnij2Mcy inęorljc2e o tokjtizjc2i i 

wykonywjnyc3 operjc2jc3
F óćxonj putpifu g°rnego
F Skrzynkj nj njrz5dzij
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