
SKID  E 1

Preço com transporte NL-PT, sem IVA 
23%:

35.400,00 €

Energia Electricamente hidráulico
24V - 450Ah-10,8kWh

Peso em Operação 1 1150 kg

Altura de levantamento 2 2.100 mm

Comprimento sem balde 1.371 mm

Largura em pneus padrão. 920 mm

Transmissão
Tração hidrostática nas 4 rodas. 4 Motores de roda 
pesados  de ParkerMotores de rodas 

Operação e Direção
Comandado radio-gráficamente com joystick multi-
axis. Controlo a distância com elemento da direção.

Hidráulicos do andamento 180 Bar
Hidráulicos de tarefas 180 Bar
Pneus padrão 22x11-8 All Ground (Largura total 92 cm)
Velocidade em andamento 0-4 km/h  

Versão padrão
Função hidráulica de ação dupla no braço de 
elevação 30 ltr/min. 

Os contra-pesos incorporados nas guarda-lamas

Resfriador de óleo;

Olhais/ganchos para levantar a máquina;
O carregador eléctrico para as baterias não está 
incluído.

Junheinrich elemento da direção Cor:              Giant verde e branco

Engate:         Giant engate compacto SK (mecânico)

Alfaias ou acessórios Não incluídas

1 Medido com balde de terra.
2 Medido no ponto de dobra, na posição endireita, equipado com pneus padrão
As imagens fotográficas nem sempre mostram exactamente a versão padrão.  
As informações e os preços são válidos durante o ano 2017, salvo por alteração ou erro tipográfico.

Frame de engate: Gi A NT Compacto SK (Mecânico)



0% Máquina 

Pneus
Largura 

total
4,00-8 Forklift (só possível sem contra-pesos nas guarda-lamas)

5,00-8 Forklift (só possível sem contra-pesos nas guarda-lamas)
20x10-8 GRASS
23x8.50-12 AS
23x8.50-12 SKID
23x10.50-12 AS

22x11-8 All ground

                                                                       1 2             3  
1 - 4,00-8 Forklift luchtband / 5,00-8 Forklift luchtband        
2 - 20x10-8 GRASS   
3 - 23x8.50-12 SKID    
4 - 23x10.50-12 AS     

Opções  - Descrição

Retorno livre hidráulico

Extra valvula hidráulica de acção dupla mecânicamente comandada

Bomba de engrenagem dupla electricamente comandado junto com 
uma função simples + retorno á frente, 30Ltr/min
Paragem unilateral da extra função;
Paragem bilateral da extra função;
Ligação fuga de óleo à frente;
GiANT Engate Compact Hydráulico
Máquina pintada nas cores RAL da empresa (substituir o amarelo 
max.1 cor)
Máquina pintada nas cores RAL da empresa (substituir o amarelo + 
frame max.2 cor)
Luz (halogénico) de trabalho à frente
2 Luzes(halogénicos) de trabalho no chassis esq. e dir.
12 Volt Tomada de 3 polos à frente, até 10 A
Contra-peso 60 kg (debaixo do degrau)
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