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23 m
GSR seria "T", to podnośniki koszowe znane
ze swej wyjątkowej siły i sztywności, a także
łatwej i intuicyjnej kontroli. Wysoka jakość
urządzenia i doskonałe osiągi teleskopowego
podnośnika są zabezpieczone dzięki
zastosowaniu tradycyjnych i wiarygodnych
rozwiązań technologicznych jak również
specjalnie wyproﬁlowanych ramion.
Zabezpieczone wewnętrzne wloty razem z
samoczyszczącymi szczotkami
zamontowanymi na teleskopowych proﬁlach
zapobiegają przedostawaniu się brudu i
zanieczyszczeń do wnętrza wysięgnika.
Elektryczne, wielofunkcyjne dżojstiki zostały
umieszczone w bezpiecznym miejscu, mocne i
wytrzymałe pozwalają operatorowi wykonać
wszystkie ruchy łagodnie i dokładnie nawet na
pełnej wysokości. Panel kontrolny podpór
pozwala na indywidualne manewry
poszczególnymi podporami zapewniając
stabilny kontakt nawet na nierównej
powierzchni.
Urządzenie może być zamontowane na
większości popularnych modeli pojazdów
począwszy od 3,5t DMC. Instalacje na różnych
pojazdach są możliwe dzięki różnorodnej
konﬁguracji podpór oraz dostosowanie pola
pracy, co optymalizuje każdy montaż.
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Szeroka gama możliwych do zabudowy pojazdów
i akcesoriów. O szczegóły zapytaj w dziale handlu
ﬁrmy Rothlehner

Bezpieczeństwo:
- zawory blokujące na wszystkich cylindrach
hydraulicznych
- blokady podpór i kosza
- panel kontroli awaryjnej umieszczony przy panelu
dolnym
- awaryjny stop "grzybek" przy panelu dolnym i w koszu
- poziomica sferyczna
- kontrolki w kabinie informujące o stanie podpór
- potwierdzenie zgodności (CE)

SCB230TR1GB032016

Dodatkowe akcesoria:
- kogut obrotowy
- licznik motogodzin podłączony do PTO pojazdu
- gniazdko 230V w koszu
- elektryczna pompa awaryjna
- silnik elektryczny zasilany z sieci do pracy przy
wyłączonym silniku
- automatyczne poziomowanie
- wejście do kosza z włókna szklanego
- oświetlenie "szperacz" w koszu
- szelki be zpieczeństwa i uprząż
- skrzynka narzędziowa pod pokładem
- lakierowanie w wybranym kolorze
- drewniane podkłady pod podpory
- podwójna izolacja do 1kV
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B230T

MODEL
B230T

Wysokość
rorobocza (m)*
22,5

Zasięg (m)*
13,2

Udźwig (kg)*
250/80

Obrót
kolumny (°)
450

Obrót
kosza (°)

Min. DMC
(t)*

90 + 80

3,5
* W zależności od pojazdu

GSR SpA adopts a policy of continuous improvement. The displayed speciﬁcations are indicative and subject to modiﬁcations without prior note.

Standardowe funkcje:
- prostokątny kosz
- cylinder teleskopu zamontowany poniżej ramion oraz
schowane węże dla maksymalnej ochrony
- szczotki czyszczące na wszystkich sekcjach teleskopu
- obrót kolumny w systemie samohamowanego obrotu
- kolor podnośnika RAL9010 (biały), RAL9011 (czarny)
dla cylindrów
- antypoślizgowa powierzchnia pokładu
- łatwy dostęp do kosza
- hydrauliczne poziomowanie kosza
- elektryczny obrót kosza
- kosz wykonany z aluminium lub włókna szklanego
- ochrona panelu sterowania przed przypadkową kolizją
- w pełni elektryczne sterowanie za pomocą dżojstików
- równoległe i niezależne ruchy
- ochrona kabiny
- przycisk "start/stop" silnika w koszu
- różne tryby pracy (w zależności od pojazdu): pełny,
jednostronny, wąski
- automatyczne funkcje: pozycja centralna i składanie
podnośnika
- kontrola podpór możliwa z panelu dolnego i z kosza

