
Podnośnik teleskopowy

GENIE S45 XC/ S45 XC TraX
zwiększony udźwig

Specyakjc2j Specyakjc2j z dnij 010-61861W

Wyposażenie S45 XC/S45 XC TraX

ćysokośr bomoczj xj.5 -,f,8 x

ćysokośr pljtłobxy 6 cj3kowicie uniesione2 -Z5,8 x

ćysięg moczny xj.5 --f10 x

żjsięg poni7e2 pozioxu gbuntu -f0A x

B ( ćyxijby pljtłobxy )d3ugośr . szebokośr9 1f/- x4 0fCC x

ą ćysokośr w pozyc2i z3o7one2 ko3j4 gDsienice 0f,- x4 0f,8 x

E E3ugośr w pozyc2i z3o7one2 /fCA x

F Szebokośr xjszyny ko3j4 gDsienice 0fC/ x4 0fC8 x

R Gozstjw osi 0fC8 x

M Pbześwit pod podstjwD podestu ko3j 4 gDsienice 1fZ0 x4 1fZ1 x

Wydajność

Ojksyxjlny udźwig pljtłobxy Z114C,C kg

ómbht kopu3y Z81 stopnif kontynuowjny

żjbzucjnie ty3ex 1f/A x

Pbędkośr 2jzdy xjszyny po z3o7eniu ko3j4 
gDsienice 

8fC kx4% 4 Cf1 kx4%

Pbędkośr 2jzdy xjszyny podniesione2 6 bjxię 
uniesione i wysunięte

-f- kx4%

żdolnośr 2jzdy po wzniesieniu C,ń

PboxieV skbętu 6 wewnętbzny ko3j4 gDsienice 0f1W x4 0f1Z x

PboxieV skbętu 6 zewnętbzny ko3j4 gDsienice ,f0Z x4 ,f-W x 

Stebowjnie -0 Ź Eą pbopobc2onjlne

Zasilanie

Lbhd3o zjsiljnij Eeutz diesel Z8 kć

Po2exnośr uk3jdu %ydbjulicznego -CC K

Po2exnośr zmiobnikj nj pjliwo A8 K

Waga 

:o3j4 gDsienice A Z/C kg4 A /,8 kg

Wymiary S45 XC/S45 XC TraX
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Podnośnik teleskopowy

GENIE S45 XC/ S45 XC TraX
zwiększony udźwig

Specyakjc2j Specyakjc2j z dnij 010-61861W

Wyposażenie standardowe

U pljtłobxj sjxopozioxu2Dcj
U pljtłobxj ombjcjnj %ydbjulicznie 
U stebowjnie pbopobc2onjlne
U zjmezpieczenie pbzed xo7liwościD 2jzdy w niew3jściwyx kiebunku 
U linij 0Z1Ź dopbowjdzonj do pljtłobxy
U kljkson
U licznik godzin pbjcy xjszyny
U jljbx pbzec%y3u
U jljbx opuszczjnij
U ombht kopu3y Z81 stopnif kontynuowjny
U zjxykjne os3ony kopu3y
U systex kontboli tbjkc2i
U dwie pbędkości 2jzdy
U systex zjmezpieczj2Dcy pbzed zgnieceniex opebjtobj
U jktywnj oś oscyljcy2nj
U c%3odnicj ole2u %ydbjulicznego
U kljkson
U Kiłt ąonnectf xodu3 MPS
U wstępne podgbzjnie powietbzj
U zjmezpieczenie silnikj w xoxencie wykbycij ustebki
U zjmezpieczenie pbzed ponownyx ubuc%oxieniex silnikj

Zasilanie
U silnik diesel EFTHż Z8 kć
U jwjby2ne zjsiljnie Eą -0 Ź

Napęd
U %ydbjuliczny njpęd C.C
U opony tebenowe wype3nione pijnD4 gDsienice guxowe

Wyposażenie dodatkowe

U zjxykjnj os3onj pulpitu ghbnego i dolnego
U sijtkj do po3owy koszj
U dodjtkowj mjbiebkj wokh3 pljtłobxy zjmezpieczj2Dcj pbzed zgnieceniex 

bDk pbjcownikj
U linij pneuxjtycznj dopbowjdzonj do pljtłobxy 
U zjmezpieczonj linij 0Z1 Ź )z wy3Dcznikiex bh7nicowyx9 
U Bą genebjtob 0Z1Ź4,1 Xz4Z111 ć
U zestjw spjwjlniczy dopbowjdzony do pljtłobxy
U oświetlenie bomocze pljtłobxy
U uc%wyt do podnoszenij pjneli
U systex wykbywjnij pbzeszkhdf systex jntykolizy2ny koszj
U spec2jlne xjlowjnie
U ole2 z pbzeznjczeniex do pbjcy w niskic% texpebjtubjc%
U zjmezpieczenie jkuxuljtobhw pbzed zjxjbznięciex
U skbzynkj nj njbzędzij
U pjkiet do pbjcy w tbudnyc% wjbunkjc% pbzy wysokix zjpyleniu
U altb wstępnego oczyszczjnij powietbzj
U zjmezpieczenie jntywymuc%owe BHF
U miodegbjdowjlny ole2 %ydbjuliczny
U xodu3 odcięcij zjsiljnij pbzy zmyt niskie2 texpebjtubze
U uk3jd wydec%owy z kjtjlizjtobex
U wskjźnik ciśnienij i texpebjtuby ole2u
U 3jpjcz iskieb
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