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УВЕЛИЧЕТЕ СВОЯТА ОБСЕГ 

Вишките от серията S на Genie® предлагат изключителен голям работен диапазон, което ги прави 

ефективни както за ниска, така и за  високи работни места. И двата модела Genie® S 100 и S 105 са 

идеални за работа където има ограничен достъп поради строителни обекти. Те притежават 

способността и ситемите да посрещнат нуждите за специфични приложения при неравни терени. 

Вишките са констроирани с висока производителност с окачване и задвижване, което е необходимо, 

за да се извърши дадената работа. . 

 

ПРЕВЪЗХОДЕН ОБСЕГ НА РАБОТА 

Genie® Super Booms – вишките комбинират максимален обсег с изключителна маневреност. Те могат 

да включват задвижване от ДВГ и 4x4  , бандажни гуми за неравен терен. Обхвата на вишките по 

хоризонтала са 24,38 м и работни височини до 56.86 м. 

 

ИДЕАЛЕН ЗА ТЕСНИ ПРОСТРАНСТВА 

Способността от 360 ° завъртане в пълен кръг и гъвкавото позициониране ви позволяват да работите 

и маневрирате в тесни пространства.  
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Допълнителен  РАБОТЕН ДИАПАЗОН 

Артикулиращата стрела накрая ви позволява допълнителни 3 м хоризонтален обсег и височина + 135 

° от работният диапазон. 

 

ПРОЕКТИРАН ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННА НАДЕЖНОСТ 

Genie® Super Boom са идеални за тесни простраства, поради бързото и лесно развъртане на купула. 

Позволяват задвижване с двигатели на DEUTZ и Perkins. Прецизно позициониране на работната 

платформа с екстрата за завъртане ± 30°. Стандартно тези випки идват с 4x4    задвижване на колелата 

и с гуми, които осигуряват добро сцепление и извън пътя. Системата на управление позволява да 

събирате или изваждате осите по време на движение за по – голяма стабилност. 

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ 

Модел   S 100 
Работна височина* 32.48 м. 

Височина на платформата 30.48 м.  

Обхват под нивото на земята 1,98 м. 

Хоризонтален обхват 22.26 м. 

А. Дължина на платформата 0,76 м. 

В. Ширина на платформата 1,52 м. 

C. Височина в прибрано положение 3,13 м. 

D. Дължина в прибрано положение 13,10 м. 

Е. Ширина на осите в прибрано положение 2,49 м. 

Е. Ширина на осите в извадено положение 3,35 м. 

F. Междуосово разстояние 3,66 м. 

G.Просвет от земята  0,44 м. 
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Модел     S 100 
Продуктивност 

Товароподемност-стандартна 340 кг. 

Въртене на  ротационна платформа 160° 

Възможност за въртене около оста си 360° 

Скорост на движение 4,8 км/ч 

Работен наклон 25% 

Контроли 12 V DC пропорционално 

Гуми бандажни- размери 385/65 D R 22.5 

Мощност 
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Задвижване Deutz TD 2011 L04i 4 цилиндров 55 kW 

Допълнително захранване 12 V DC  

Капацитет на резервоара за гориво 240 л. 

Капацитет на резервоара за хидравлични течности 208 л. 

Звукови емисии и ниво на вибрация 

Ниво на звуково налягане (работа на земята) 99 dBA 

Ниво на звуково налягане (работа на платформата) 87 dBA 

Вибрация <2,5 m/s2 

Тегло** 

Тегло CE с две задвижвани колела 18 035 kg 

Тегло CE с четури задвижвани колела 18 275 kg 
**Теглото варира в зависимост от опциите и/или стандартите в различните страни 

 

Машините са проектирани и произведени в съответствие с Директива 2006/42/ЕС на Европейския 

съюз. (хармонизиран стандарт EN280:2001+A2:2009); 2004/108/EC (EMC); 2006/95/EC (LVD) Шумовите емисии 

са в съответствие с Директива на Европейския съюз 2000/14/ЕС (LpA = 83 dB, LwA=103 dB) . Нивата на 

вибрации са в съответствие с ЕN13059:2002 (hand-arm < 2.5 m/s2, whole body 0.44 m/s2). 

 

 


