
DC Elektryczny 

podnośnik nożycowy

 Sinoboom GN1330E
(GTJZ0407 SE)

Specyakjc2j Specyakjc2j z dnij 101-60-61A

Wyposażenie GN 1330E
GTJZ0407 SE

W syćokośb ro5oczj ,8m f

syćokośb pljtłorfy 6 cjukowicie 3niećione2 P8m f

gljtłorfj (du3xośb – ćzerokośb)

C D 6 wyfijry pljtłorfy B w pozyc2i zuożone2 -8P4 f – 70 cf

9 D 6 wyfijry pljtłorfy B w pozyc2i rozuożone2 -8F4 f 70 cf 

E syćokośb w pozyc2i rozuożone2 -8F7 f

H syćokośb w pozyc2i zuożone2 -8Am f

G syćokośb trjnćportowj -8-4 f

K Du3xośb w pozyc2i rozuożone2  -841 f

I Szerokośb fjćzyny 087F f 

ą J grześwit pod podćtjw/ B zuożone ó rozuożone puozy A8,ó1 cf

Wydajność

Dop3ćzczjlnj ilośb oćY5 nj pljtłorfie (wewn/trzónj 
zewn/trz)

1ó0 TLOIN6sEs.M

źjkćyfjlny 3dęwix pljtłorfy 140 kx

grhdkośb 2jzdy po zuożeni3 P81 kfó%

grhdkośb 2jzdy fjćzyny podniećione2 08, kfó%

Zdolnośb 2jzdy po wzniećieni3 1,ń

grofie~ ćkrht3 6 wewnhtrzny 084 f

grofie~ ćkrht3 6 zewnhtrzny -8P, f

grhdkośb podnoćzenij ó op3ćzczjnij P0ŹPPó1,ŹP0 ćec

Sterowjnie proporc2onjlne

Iouj (peune8 ljne8 nie5r3dz/ce) 1P cf – m cf

Zasilanie

VrYduo zjćiljnij 14: DC 
(1 5ezo5ću3xowe 

5jterie WGź) -1: --0 W%

go2efnośb 3kujd3 %ydrj3licznexo ,O

Waga

mm0 kx

EC Dyrektywj• 100Aó41óEC B dyrektywj fjćzynowj (z 3wzxlhdnienief z%jrfonizowjne2 e36
rope2ćkie2 norfy E.1m0)

Wymiary maszyny
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DC Elektryczny 

podnośnik nożycowy

 Sinoboom GN1330E
(GTJZ0407 SE)

Specyakjc2j Specyakjc2j z dnij 101-60-61A

Wyposażenie standardowe

Ś źjlowjnie proćzkowe elektroćtjtyczne
Ś szfocnionj konćtr3kc2j8 wzfocniony8 puynnie wyć3wjny 

5jlkon pljtłorfy
Ś Wntypoślizxowj poduoxj z ryUowjne2 5ljc%y
Ś sytrzyfjue ćtjlowe 5jrierki oc%ronne z otwierjn/ 5rjfk/
Ś Sc%odki o ryUowjne2 powierzc%ni
Ś Rwijtuo OED zjwiećzone nj wyć3wjnyf 5jlkonie
Ś „c%wyt do 3noćzenij dęwixief
Ś Dodjtkowe oćuony8 oploty whży %ydrj3licznyc%
Ś grzyćtoćowjnie do zjujd3nk3 tylnexo 5/dę 5ocznexo 

wYzkief widuowyf
Ś Nd5o2niki zjfontowjne nj podćtjwie fjćzyny orjz nj 

otwierjnyc% ćz3Ujdjc% kofponentYw %ydrj3liki i jk3f36
ljtorYw

Ś syć3wjne8 ćtj5ilne8 zjfykjne nj kl3cz ćz3Ujdy kofpo6
nentYw %ydrj3liki i jk3f3ljtorYw

Ś Syćtef ćter32/cy DEOTW ,8 „SW8 fożliwj kjli5rjc2j fjćzyny 
5ez 3życij kofp3terj

Ś groporc2onjlny 2oyćtick ze wćkjęnikief ćtopnij njujdowj6
nij 5jterii

Ś Joyćtick doćtoćowjny dlj operjtorj prjwo8 2jk i 
leworhcznexo

Ś grzycićk jwjry2nexo zjtrzyfjnij nj pljtłorfie i pjnel3 
dolnyf

Ś godu/czenie kj5lj do ujdowjnij jk3f3ljtorYw 3fiećzc6
zone z 5ok3 fjćzyny

Ś Zjfontowjne xnijzdo linii 1P0: nj pljtłorfie 
Ś ”hczny zjwYr jwjry2nexo op3ćzczjnij pljtłorfy
Ś Iljkćon
Ś Cz32nik przec%yle~ z jljrfef dęwihkowyf
Ś Oicznik fotoxodzin
Ś Certyakowjny ćyćtef wjxi w koćz3 fjćzyny
Ś Rwijtuo oćtrzexjwcze tzwM XIox3t

Zasilanie
Ś w53dowjny proćtownik 1, Wfp
Ś 14 : DC zećtjw 1 5ezo5ću3xowyc% jk3f3ljtorYw WGź -1: 

--0 W%

Napęd
Ś elektryczny8 nj dwj kouj tylne

Koła
Ś peune8 ljne8 ćzjre nie5r3dz/ce

Wyposażenie dodatkowe

Ś Oinij pne3fjtycznj doprowjdzonj do pljtłorfy
Ś 9iodexrjdowjlny ole2 %ydrj3liczny
Ś Zj5ezpieczenie jntywy53c%owe WTE
Ś Spec2jlne fjlowjnie
Ś Zj5ezpieczenie jk3f3ljtorYw przed zjfjrznihcief
Ś Wntykolizy2ne cz32niki z5liżeniowe
Ś GgS z kontrol/ doćthp3
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