
Podnośniki nożycowe 
o napędzie elektrycznym
 GN 1530SE, GN 1532ME
(GTJZ0408SE, GTJZ0408ME)

Specyjkac2a Specyjkac2a z dnia 101-5015-W

Wyposażenie                                               GN1530SE                        GN1532ME
                                                                 GTJZ0408SE                GTJZ0408ME  

syćokośb ro6ocza A,A m A,A m

f syćokośb platłormy
caukowicie Cniećione2

4,A m 4,A m

D
g

symiary platłormy 
(duCxośb 7 ćzerokośb)

-,A4 m 7 0,FAm -,A4 m 7 0,FAm

E syćokośb w pozyc2i rozuożone2 1,-1 m 1,-1 m

H syćokośb w pozyc2i zuożone2 -,8F m -,8F m

K guCxośb w pozyc2i zuożone2 -,8 m -,8 m

9 Szerokośb maćzyny 0,FI m 0,8- m

ą
J

Prześwit pod podćtaw/ puozy zuożoneó 
rozuożone 

F,W cmó1,4 cm F,W cmó1,4 cm

Wydajność

gopCćzczalna ilośb oćź6 na platłormie 
(wewn/trz 6CdynkC ó na zewn/trz)

1ó5 1ó-

Makćymalny Cdhwix
 platłormy

180 kx 180 kx 

Prędkośb 2azdy maćzyny po zuożeniC 4,0 kmó% 4,0 kmó%

Prędkośb 2azdy maćzyny podniećione2 0,8 kmó% 0,8 kmó%

Zdolnośb 2azdy po wzniećieniC 1W ń 1W ń 

Promie3 ćkrętC  
 wewnętrzny

0 cm 0 cm

Promie3 ćkrętC
zewnętrzny 

-,4I m -,4I m

Sterowanie proporc2onalne proporc2onalne 

9oua (peune, lane, nie6rCdz/ce) Ź1,Ź cm 7 -0 cm Ź1,Ź cm 7 -0 cm

Zasilanie

Vrźduo zaćilania 14L gD 
(4 akCmClatory fGM
ALó11Wf%

14L gD 
 (4 akCmClatory 
fGM ALó11W f%)

Po2emnośb CkuadC 
%ydraClicznexo 

F : F :

Waga

-,ŹFW kx -,ŹFW kx

Wymiary maszyny
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Podnośniki nożycowe 
o napędzie elektrycznym
 GN 1530SE, GN 1532ME
(GTJZ0408SE, GTJZ0408ME)

Specyjkac2a Specyjkac2a z dnia 101-5015-W

Wyposażenie standardowe Wyposażenie dodatkowe

U Zxodnośb z dyrektywa 100Aó41óED
U Platłorma z perłorowan/ ćtalow/ poduox/
U syćCwana platłorma
U sytrzymaue ćtalowe 6arierki oc%ronne z otwieran/ 

6ramk/
U Sc%odki o ryOowane2 powierzc%ni
U Rc%wyty do Cnoćzenia i zauadCnkC maćzyny dhwixiem
U goćtoćowana do zauadCnkC tylnexo 6/dh 6ocznexo 

przez wźzek widuowy
U Śd6o2niki zamontowane na podćtawie maćzyny oraz na 

otwieranyc% ćzCOadac% komponentźw %ydraCliki i akC5
mClatorźw

U syćCwane, ćta6ilne, zamykane na klCcz ćzCOady kompo5
nentźw %ydraCliki i akCmClatorźw

U Syćtem ćterC2/cy gE:Tf W, RSf, możliwa kali6rac2a 
maćzyny 6ez Cżycia kompCtera

U Proporc2onalny 2oyćtick ze wćkahnikiem ćtopnia nauad5
owania 6aterii

U Joyćtick doćtoćowany dla operatora prawo, 2ak i 
leworęcznexo

U Przycićk awary2nexo zatrzymania na platłormie i panelC 
dolnym

U Podu/czenie ka6la do uadowania akCmClatorźw Cmiećzc5
zone z 6okC maćzyny

U Zamontowane xniazdo linii 1Ź0L na platłormie wraz z 
za6ezpieczeniem (wyu/cznik rźżnicowo5pr/dowy)

U „ęczny zawźr awary2nexo opCćzczania platłormy
U 9lakćon
U DzC2nik przec%yle3 z alarmem dhwiękowym
U :icznik xodzin pracy maćzyny
U flarm przeci/żenia
U ”wiatuo oćtrzexawcze tzw• B9oxCtX
Zasilanie
U 14L gD (4 akCmClatory fGM AL 11W f%)
Napęd
U elektryczny na dwa koua przednie
Koła
U 9oua (peune, lane, nie6rCdz/ce) 

U :inia pneCmatyczna doprowadzona do platłormy
U iodexradowalny ole2 %ydraCliczny
U Spec2alne malowanie
U ModCu GPS
U 9ontrola doćtępC
U Za6ezpieczenie antywy6Cc%owe fTE
U ”wiatuo ro6ocze na platłormie
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