Samohybné teleskopické pracovné plošiny
Genie® SX®-105 XC
Model

SX ® -105 XC
ROZMERY

Pracovná výška max.*
Výška podlahy koša max.
Stranový dosah max.
Dosah pod úroveň terénu
A Dĺžka koša - model 8 ft
Dĺžka koša - model 6 ft
B Šírka koša - model 8 ft
Šírka koša - model 6 ft
C Celková výška - v transportnej polohe
D Celková dĺžka - pri preprave
(rameno v transportnej polohe)

Rozsah pohybu SX®-105 XC

34,00 m
32,00 m
24,38 m
2,69 m
0,91 m
0,76 m
2,44 m
1,83 m
3,05 m
14,25 m

E Celková šírka - nápravy v transportnej polohe
Celková šírka - nápravy v pracovnej polohe
F Rázvor náprav
G Svetlosť podvozku - zasunuté ochranné lišty

2,49 m
3,94 m
4,11 m
38,1 cm

PREVÁDZKOVÉ VLASTNOSTI
Nosnosť koša max. - neobmedzená
- obmedzená
Otoč koša
Vertikálna otoč JIB ramena
Rozsah
Zadný presah - náprava v transportnej polohe
Zadný presah - náprava v pracovnej polohe
Rýchlosť pojazdu - v transportnej polohe
Rýchlosť pojazdu - v zdvihnutej alebo vysunutej polohe
Stúpavosť ** v transportnej polohe
Polomer otáčania - náprava v transportnej polohe: vnútorný
- vonkajší
Ovládanie
Kolesá - RT plnené penou

300 kg
454 kg
160 °
135 °
360 ° súvislý
0,56 m
1,02 m
4,9 km/h
0,6 m/h
40 %
8,03 m
9,96m
12 V DC proporcionálne
445D50/710HD

POHON
Pohon

Deutz TD 2011 L04i, 55 kW (74 hp), stupeň IIIA
Deutz TD2.9 L4, 74 hp (55kW), stupeň IIIB

Núdzové ovládanie
Objem hydraulickej nádrže
Objem palivovej nádrže (motorová nafta)

12 V DC
208 l
151 l
CELKOVÁ HMOTNOSŤ***

4WD

19 300 kg

SPLNENIE NORIEM
Smernica EU: 2006/42/ES - stroje (harmonizovaná norma EN280); 2004/108/ES (elektromagnetická kompaktibilita); 2000/14/ES
(vonkajší hluk)

* Pri metrickom ekvivalente pracovej výšky
sa k výške plošiny pripočítajú 2 m.
** Stúpavosť sa týka jazdy vo svahoch. Podrobné
informácie týkajúce sa sklonu svahu nájdete v
návode k obsluhe.
*** Hmotnosť sa bude meniť v závislosti na voliteľnom
príslušenstve a podľa noriem danej zeme.

Prenájom pracovných plošín
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Samohybné teleskopické pracovné plošiny

Genie® SX®-105 XC
Štandardné charakteristiky

Voliteľné príslušenstvo koša

Rozmery

SX® -105 XC

ཛྷ Oceľový kôš 1,83 m s dvoma vtupmi
s bočnou kývnou bránkou

ཛྷ Pracovná výška 34,00 m
ཛྷ Stranový dosah 27,43 m
ཛྷ Nosnosť koša - obmedzená 300 kg
a neobmedzená 454 kg

Prevádzkové vlastnosti
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Motor ako voliteľné príslušentvo
ཛྷ Turbo dieselový motor Deutz, stupeň IIIA
55 kW (74 hp)

Pojazd / riadenie

ཛྷ Výsuvné nápravy Mini XChassis™
ཛྷ Výložník JIB ramena 1,52 m
ཛྷ Kôš s automatickým vyrovnáváním
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Ľahká konfigurácia podľa vašich potrieb

Hydraulické otáčenie koša v rozsahu 160°
Riadenie s tlačítkami pre ovládanie
Dve pracovné svetlá na koši
Proporcionálne ovládanie riadiacou pákou
Chladič hydraulického oleja
Systém aktivácie pojazdu
Kábel striedavého napájania koša
Počítadlo hodín
Výstraha upozorňujúca na sklon
Výstrahy upozorňujúce na sklon pri pohybe
a jazde
Blikajúci maják
Súvislé otáčanie v rozsahu 360°
Uzamykateľné
kryty ovládacej
skrinky v koši a na zemi
Pojazd s pozitívnou trakčnou silou
Dvojrýchlostné motory pre pohon kolies
Riadenie všetkých štyroch kolies s veľkým
uhlovým rozsahom
Štyri režimy riadenia: predný, zadný, krabí
chod a koordinované
Úplná palubná diagnostika a displej
pre monitorovanie motora
Konektor pre pripojenie telematického
systému
Výstražný kontaktný systém Lift Guard™
Certifikovaný snímač zaťaženia

ཛྷ 4x4
ཛྷ Riadenie 4 kolies (štandardné)

Kolesá ako voliteľné príslušenstvo
ཛྷ Terénne plnené penou

Doplnky a príslušenstvo

Voliteľné príslušenstvo za účelom
rozšírenia funkcií
ཛྷ Pletivové vložky do koša do polovice
výšky koša
ཛྷ Horné núdzové vedenie koša
ཛྷ Napájanie koša (vrátane zástrčky, zásuvky
a prerušovača pre prípad poruchy uzemnenia
na požiadanie)
ཛྷ Dvojité riadenie s riadiacou pákou
ཛྷ Biologicky rozložiteľný hydraulický olej
ཛྷ Sada pre nepriaznivé prostredie
ཛྷ Zostava zavesenia panelu
ཛྷ Systém sledovania Track & Trace
(jednotka GPS poskytujúca informácie
o polohe a prevádzke stroja)

Verzia pohonu
ཛྷ Striedavý generátor
(110 V/50 Hz-220 V/50 Hz)
ཛྷ Tlmič motora s katalytickým čističom
ཛྷ Predbežný čistič nasávaného vzduchu motora

Pohon
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ཛྷ Všetky motory spĺňajú vyhlášky o emisiách
ཛྷ Núdzové ovládanie 12 V DC
ཛྷ Ochrana motora proti opätovnému
naštartovaniu
ཛྷ Sada pre meranie motora
ཛྷ Automatické vypnutie v príprade poruchy
ramena
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České Budějovice

Hradec Králové

U Hostivařského nádraží 182/26
102 00 Praha 15
Mobil: +420 727 956 397

Jihlavská 196/1a
664 41 Troubsko
Mobil: +420 725 862 111

Areál IPPE, Dýšina 297
330 02 Dýšina
Mobil: +420 725 777 799

Betonářská 1
712 00 Ostrava
Mobil: +420 725 784 930

Vráto 83
370 01 České Budějovice
Mobil: +420 601 087 521

Vlčkovická 223/1a
500 04 Hradec Králové
Mobil: +420 724 233 233

