Podnośnik nożycowy
o napędzie elektrycznym
Sinoboom GN4655E
(GTJZ1414E)

Specyjkac2a
Wyposażenie

f

Specyjkac2a z dnia 0-016-061W

GN 4655E
GTJZ1414E

syćokośb ro5ocza

1,8A m

syćokośb plat3ormy

1C8A m

Dł

Plat3orma (dugxośb / ćzerokośb)

08W4 mB181, m

–D

symiary plat3ormy F w pozyc2i rozuożone2 (dugxośb /
ćzerokośb)

C8,4 mB181, m

E

syćokośb w pozyc2i zuożone2

08W- m

9

syćokośb tranćportowa

18HW m

7

ługxośb w pozyc2i zuożone2

08KA m

I

Szerokośb maćzyny

1841 m

ąJ

Prześwit pod podćtawó F zuożone B rozuożone puozy

Zakres roboczy/wymiary

1- cmB 08, cm

Wydajność
łopgćzczalna ilośb oćM5 na plat3ormie
(wewnótrzBzewnótrz)

0B1

źakćymalny gdhwix plat3ormy

00K kx

Prędkośb 2azdy po zuożenig

4 kmB%

Prędkośb 2azdy maćzyny podniećione2

-8A kmB%

Zdolnośb 2azdy po wzniećienig

0,ń

PromieŹ ćkrętg 6 wewnętrzny

-m

PromieŹ ćkrętg 6 zewnętrzny

08W4 m

Prędkośb podnoćzenia B opgćzczania

K,ć6A,ćecB,,6WC ćec

Sterowanie

proporc2onalne

Ioua (peune8 lane8 nie5rgdzóce)

CA cm / 108, cm

Zasilanie
VrMduo zaćilania

Po2emnośb gkuadg %ydraglicznexo

–ezo5ćugxowe
akgmglatory fGź 04 L
łD
4 / 10LBC--f%

41 N

Waga
C4C- kx

Zgodność z Dyrektywą
ED 0--WB406 dyrektywa maćzynowa E:0A-.0-1C8 ED0--4B0-A8 ED0--WBH,
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Podnośnik nożycowy
o napędzie elektrycznym
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Specyjkac2a

Specyjkac2a z dnia 0-016-061W

Wyposażenie standardowe

U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U

Plat3orma z per3erowanó ćtalowó poduoxó
syćgwana plat3orma
sytrzymaue ćtalowe 5arierki oc%ronne z otwieranó 5ramkó
Sc%odki o ryOowane2 powierzc%ni
Rc%wyty do gnoćzenia i zauadgnkg maćzyny dhwixiem
łoćtoćowana do zauadgnkg tylnexo 5ódh 5ocznexo przez
wMzek widuowy wloty na widuy
Śd5o2niki zamontowane na podćtawie maćzyny oraz na
otwieranyc% ćzgOadac% komponentMw %ydragliki i akgmg6
latorMw
syćgwane8 ćta5ilne8 zamykane na klgcz ćzgOady kompo6
nentMw %ydragliki i akgmglatorMw
Syćtem ćterg2ócy łENTf ,8 RSf8 możliwa kali5rac2a maćzyny
5ez gżycia kompgtera
Proporc2onalny 2oyćtick ze wćkahnikiem ćtopnia nauadowa6
nia 5aterii
Joyćtick doćtoćowany dla operatora prawo8 2ak i
leworęcznexo
Przycićk awary2nexo zatrzymania na plat3ormie i panelg
dolnym
Poduóczenie ka5la do uadowania akgmglatorMw gmiećzc6
zone z 5okg maćzyny
Zamontowane xniazdo linii 0C-L na plat3ormie wraz z
za5ezpieczeniem (wyuócznik rMżnicowo6pródowy)
„ęczny zawMr awary2nexo opgćzczania plat3ormy
Ilakćon
Dzg2nik przec%yleŹ z alarmem dhwiękowym
Nicznik xodzin pracy maćzyny
Dertyjkowany ćyćtem waxi w koćzg maćzyny
”wiatuo oćtrzexawcze tzw• XIoxgt

Wyposażenie dodatkowe

U
U
U
U
U
U
U

Ninia pnegmatyczna doprowadzona do plat3ormy
–iodexradowalny ole2 %ydragliczny
Za5ezpieczenie antywy5gc%owe fTE
Spec2alne malowanie
źodgu GPS
Iontrola doćtępg
”wiatuo ro5ocze na plat3ormie

Zasilanie
U –ezo5ćugxowe akgmglatory fGź 04 L łD 4 / 10LBC--f%
Napęd
U elektryczny8 na dwa koua przednie
Koła
U peune8 lane8 ćzare nie5rgdzóce

Szy5ki kontakt. +48 697 300 300

www•xizo•pl

