schaarheftafel
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zelfrijdende

GS-2668
GS-3268

Elektrische

Elektrische schaarheftafels
met grote capaciteit en
een uitstekende
manoeuvreerbaarheid.

GS-2668 en GS-3268
■

■
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GS-2668
GS-3268
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Zwaar uitgevoerde veiligheidsreling
van vierkantstaal.

Groot platform met 1,52 m
uitrolverlenging en duurzaam
aluminium vloer met diamantplaat.
Machine is uiterst manoeuvreerbaar

door max. stuurhoek van 90º.
Naar buiten toe draaiende accubak
maakt onderdelen gemakkelijk
toegankelijk.

Standaardkenmerken
GS-3268 heeft een werkhoogte
van 11,75 m en GS-2668 heeft een
werkhoogte van 9,9 m
Uitrolplatformverlenging van 1,52 m
Machinebreedte van 1,73 m
Laadvermogen van 454 kg voor de GS-3268
en 567 kg voor de GS-2668
Proportioneel rijden
Heffunctie met twee snelheden
Lamellenremmen
Noodstopschakelaar op zowel de platformals grondbedieningselementen
Handmatig rem vrij zetten
Nooddaalventiel
Platformdraaihek met voetplaat
Naar buiten toe draaiende accubak
Met schuimgevulde banden
AC-bedrading naar platform
Schuinstandschakelaar met hoorbaar alarm
Auto-claxon
Urenteller
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Opties en accessoires
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Bewegingsalarm
AC-generator van 2000 watt
Luchtleiding naar platform
Elektrisch schuifdek
Werkverlichting op platform
Niet-markerende banden
Voor- en achterlichten
Dubbele flitslamp

Specificaties

A
B
C
D
E
F
G
H

Model

GS-2668

GS-3268

Werkhoogte
Platformhoogte
Hoogte - transport (veiligheidsreling)
Hoogte - transport (veiligheidsreling neergelaten)
Hoogte - transport (platform)
Lengte machine - transportpositie
Lengte machine - platform uitgeschoven
Breedte machine
Wielbasis
Bodemvrijheid
Platformbreedte
Platformlengte - ingetrokken
Platformlengte - uitgeschoven
Uitrol-platformverlenging
Hefvermogen
Capaciteit op platformverlenging
Draaicirkel - buiten
Draaicirkel - binnen
Krachtbron
Rijsnelheid - ingetrokken
Rijsnelheid - geheven
Snelheid heffen/neerlaten
Bedieningselementen
Banden
Klimvermogen
Aandrijving
Lamellenremmen
Gewicht

9,9 m
11,75 m
7,9 m
9,75 m
2,34 m
2,46 m
1,64 m
1,77 m
1,18 m
1,3 m
2,67 m
2,67 m
4,2 m
4,2 m
1,73 m
1,73 m
1,85 m
1,85 m
19 cm
19 cm
1,55 m
1,55 m
2,5 m
2,5 m
4,04 m
4,04 m
1,52 m
1,52 m
567 kg
454 kg
136 kg
136 kg
3,68 m
3,68 m
1,52 m
1,52 m
48V (8 accu’s, 6V 350AH), beide modellen
5,3 km/u
5,3 km/u
0,8 km/u
0,8 km/u
32/24 sec
40/37 sec
proportioneel
proportioneel
30- 66 cm
30- 66 cm
30%
25%
twee wielen voor, beide modellen
twee wielen achter, beide modellen
2986 kg
3425 kg

Conformiteit met standaards
■
■
■
■

ANSI/SIA A92.6
CSA CAN3-B354.2-M82
Optie CE-conformiteit
AS 1418.10
Gedistribueerd door:

GENIE UNITED STATES
18340 NE 76th Street
P.O. Box 97030
Redmond, Washington 98073-9730
Telefoon (425) 881-1800
Gratis in de VS/Canada 800-536-1800
Fax (425) 883-3475
http://www.genielift.com

GENIE UNITED KINGDOM
Brunel Drive, Newark
Nottinghamshire NG24 2EG
Engeland
Telefoon (44) 01636-614700
Fax (44) 01636-611090
http://www.genielift.com

Neem voor verdere informatie contact op met de distributeur in uw regio of het genoemde verkoopkantoor van Genie. Het beleid van Genie is er op gericht onze producten voortdurend te verbeteren. Productspecificaties kunnen zonder voorafgaande
kennisgeving en zonder verplichting worden gewijzigd. De foto’s en tekeningen in deze brochure dienen alleen ter illustratie. Raadpleeg de betreffende Bedieningshandleiding Genie GS-2668 en GS-3268 voor instructies over het juiste gebruik van
deze apparatuur. Indien tijdens gebruik van een Genie GS-2668 of GS-3268 de betreffende Bedieningshandleiding niet wordt nageleefd, of als de apparatuur op onverantwoorde wijze wordt behandeld, kan dit ernstig lichamelijk letsel of de dood tot
gevolg hebben. Copyright © 1999 door Genie Industries. Gedrukt in de VS op recyclebaar papier. “Genie” is een gedeponeerd handelsmerk van Genie Industries in de Verenigde Staten en een groot aantal andere landen. “GS” is een handelsmerk
van Genie Industries. L GS68DC 55K 0699B. Onderdeelnr. 65034DU

