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Wyposażenie                                                                           GS 4047

syćokośr bo3ocza -,AW1 m 

l syćokośr ptafłobmy
caukowicie Cniećionej

--AW1 m 

DAP (tafłobma gduCxośr ) ćzebokośr66 0A0E ) -A-E m

5 syćokośr maćzyny w pozycji zuożonej 0A4F m 

8 PuCxośr w pozycji zuożonej 0AI1 m 

9 Szebokośr maćzyny -A-ą m 

9 (bześwif pod podćfaw/ gpuoży zuożone ó bozuożone6 -1 ó -Aą cm 

Wydajność

PopCćzczatna itośr oćM3 na ptafłobmie ,

źakćymatny Cdęwix ptafłobmy ,41 kx

(bhdkośr jazdy maćzyny po zuożeniC ,A0 kmóZ

(bhdkośr jazdy maćzyny podniećionej 1AI kmóZ

%dotnośr jazdy po wzniećieniC 04 ń

(bomieK ćkbhfC7  wewnhfbzny zebo 

(bomieK ćkbhfC 7 zewnhfbzny 0A,1 m 

Sfebowanie pbopobcjonatne 

Źoua gpeuneA nie3bCdz/ce6 ,I ) -, cm 

Zasilanie

VbMduo zaćitania 0F  gF akCmCtaboby -0 L6 

(ojemnośr CkuadC ZydbaCticznexo 0IAF : 

Waga

saxa maćzyny ,0E1 kx 

Wymiary maszyn
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Samojezdny podnośnik
nożycowy

GS 4047

Specy2kacja Specy2kacja z dnia 010-71W700

Wyposażenie standardowe Wyposażenie dodatkowe

R Skuadane 3abiebki ptafłobmy z ofwieban/ 3bamk/ 
R syćCwany 3atkon o duCxości 1Aą- m 
R Syćfem ćfebowania Smabf :ink 7 ćyćfem diaxnoćfyczny 
R (bopobcjonatne Cnoćzenie i jazda 
R (anet ćfebowania ptafłobm/ ze wćkaęnikiem nauadowania 

akCmCtafoba i wyświeftaczem diaxnoćfycznym 
R (okuadowy ćyćfem diaxnoćfyczny 
R :inia 0,1L dopbowadzona do ptafłobmy gnieza3ezpieczona6
R %afbzymanie awabyjne zabMwno pbzy ćfebowaniC z ptafłobmy 

jak i z ziemi 
R Uhczny zawMb awabyjnexo o3niżania ptafłobmy 
R syćCwane zaćo3niki z komponenfami maćzyny 
R DzCjnik poziomC pbzecZyuC z atabmem dęwihkowym 
R ŚcZwyfy do Cnoćzenia dęwixiem 
R Syxnau dęwihkowy bCcZMw bo3oczycZ
R Twiafuo oćfbzexawcze fzw• ŹoxCf 
R (uozy zmniejćzaj/ce pbześwifA za3ezpieczaj/ce pbzed 

wywbMceniem maćzyny 
R %u/cze do ćyćfemC Getemafic 7 pbzyxofowane do pbacy z 

modCuem N(S
R :icznik mofoxodzin 
R Źtakćon 
R Twiafuo oćfbzexawcze fzw• ŹoxCf 
Zasilanie
R 0F L PD zaćfaw F akCmCtafobMw -0L
Napęd
R Ba dwa koua pbzednie 
Koła
R (euneA taneA nie3bCdz/ce 

R :inia pneCmafyczna dopbowadzona do ptafłobmy
R %a3ezpieczenie tinii 0,1L dopbowadzonej do ptaf7

łobmy gwfyczkaA xniazdoA wyu/cznik bMżnicowopb/7
dowyA pomiaby etekfbyczne6

R Xiodexbadowany otej ZydbaCticzny 
R źodCu N(S zapewniaj/cy inłobmacje o tokatizacji 

obaz wykonywanycZ opebacjacZ 
R %a3ezpieczenie anfy wy3CcZowe 5  do pbac w 

ćfbełacZ zaxbożenia wy3CcZem xazC tC3 pyuy 
R Xezo3ćuCxowe 3afebie lNź 
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