
66 PS / 48,5 kW

Provozní hmotnost ¹ 3.600 kg

Nosnost 2.675 kg

Kapacita výklopu ² 2.375 kg

Výška zdvihu ² 3.292 mm

Délka bez lopaty 3.860 mm

S 3375 kg W

T 2100 kg X

U 1770 kg Y

V 1450 kg
1) Měřeno se zemní lžicí

2) Měřeno v otočném čepu, nakladač v rovině

Kapacita výklopu
3310 kg

2390 kg

1890 kg

Chladič oleje

Ruční brzda Bubnová ruční brzda

Barva GIANT žlutý / GIANT šedý / černý

Zadní závaží integrované do podvozku 

Zadní závěs

Bateriový vypínač

Hydraulická provozní brzda

Vzduchem odpružené a nastavitelné komfortní sedadlo s bezpečnostním pásem, loketní 

opěrkou a prodlouženým opěradlem

Přídavné pracovní světlo vpředu (halogenové) 

ROPS / FOPS bezpečnostní rám se stříškou včetně zpětných zrcátek bezpečnostních dveří 

vlevo a vpravo

Cyklonový filtr

Pojezdová rychlost 0-10 km/h 0-28 km/h

Standardní provedení Z-kinematik včetně paralelogramu

3-tí hydr. okruh (dvoučinný) mechanicky ovládaný

Plovoucí poloha při zpětném chodu

Pojezdová hydraulika 112 L/min (450 barů)

Pracovní hydraulika 70 L/min (215 barů)

Pneumatiky 11.5/80-15.3 AS (celková šířka 134 cm)

Šíře se standard. pneumatikami 1.340 mm

Hydrostat. převodovka s velkou tažnou silou a akcelerací Pohon

Silné 14-ti tunové nápravy s koncovými planetovými koly s elektr. řaditelnou 100% uzávěrkou 

diferenciálu v obou nápravách

Zobrazený stroj se může lišit od standardní konfigurace

(4 válce) Stage V Ready

Výkon motoru

GiANT G3500 34

Upínací systém nářadí: GIANT STANDARD (hydraulický)

Cena: € 48.250,-
Motor Kubota V2403-CR-TE4B



Varianty

(147 cm)

(147 cm)

(147 cm)

(147 cm)

(147 cm)

(152 cm)

(162 cm)

(162 cm)

(159 cm)

(165 cm)

(165 cm)

(163 cm)

(165 cm)

(163 cm)

(165 cm)

(165 cm)

(165 cm)

Další možnosti rozměrů pneumatik na dotaz

za kus

za kus

za kus

za kus

za kus

za kus

za kus

za kus

€ 540

€ 165

Různé závěsy na nářadí (EURO, Weidemann, Schäffer, atd.)

Paralelní ukazatel výklopného hydr. válce

Silniční osvětlení dle StVZO (nutné pro SPZ) € 1 060

Alarm při couvání (akustický) € 200

€ 155

€ 500

3-pólová zásuvka, 12 V (vpředu nebo vzadu) € 200

13-ti pólová zásuvka pro osvětlení zadního příslušenství (jen v kombinaci se silničním osvětlením dle StVZO) € 200

Rozšířené blatníky € 375

Kombinovaný zadní závěs se závěsem na kouli

Kontra závaží 200 kg pod zadní nápravou

Odnimatelný maják (max. 2 ks) € 230

Odnimatelný maják LED žárovky (max 2 ks) € 290

Přídavné pracovní světlo vpředu (halogenové) na bezpečnostním rámu (max. 2 ks) € 165

Přídavné pracovní světlo vzadu (halogenové) na bezpečnostním rámu (max.2ks) € 165

Speciální lak v barvách RAL (kapota motoru + boční štíty + rám), max. 2 barvy € 1 080

Přídavné pracovní světlo (halogenové) vpředu na zvedacím ramenu € 165

Tempomat (regulace pojezdové rychlosti) € 610

Speciální lak v barvách RAL (kapota motoru + boční štíty), max. 1 barva € 540

Ruční plyn € 260

Aretace pro hydraulické funkce, dvoustranná € 155

Zpáteční hydr. okruh pro přepadový olej přes rozvaděč do ol. nádrže vpředu nebo vzadu € 165

€ 110

1x extra dvoučinná hydr. funkce, mech. ovládaná + 2 x extra dvoučiná hydr. funkce, el. ovládaná proporcionálním Joystikem € 1 755

Elektricky ovládané tandemové čerpadlo, 50 L/min € 2 000

Aretace pro hydraulické funkce, jednostranná

Zpáteční hydr. okruh pro přepadový olej přímo do ol. nádrže vpředu nebo vzadu € 165

1x extra dvoučinná hydr. funkce, el. ovládaná propor. Joystikem € 765

2x extra dvoučinná hydr. funkce, el. ovládaná propor. Joystikem € 1 365

Klimatizace pro ROPS / FOPS kabinu na dotaz

Koberec na podlahu (do kabiny) € 100

ROPS / FOPS kabina vč. topení / rádia a reproduktorů / 2 zrcátek / 2 pracovních světel (halogenových) vpředu / 2 

pracovních světel (halogenových) vzadu
€ 5 360

Rádio s připojením bluetooth a USB (možné pouze s ROPS/FOPS kabinou) € 130

Boční prosklené dveře (pravé a levé) pro ROPS / FOPS bezpečnostní rám Deluxe € 2 705

1x extra dvoučinná hydr. funkce, mech. ovládaná € 435

3501422 500/45-20 AS € 3 365

ROPS / FOPS bezpečnostní rám Deluxe (čelní a zadní sklo včetně stěrače, zrcátka) € 1 405

3501405 445/45-R19.5 Kargo (cover) € 2 845

3501406 445/45-R19.5 GSP € 3 365

Cena

520/50R17 FL637 € 2 300

3501412 500/40x17.5 Flota 3 € 3 850

425/55-R17 AS (radial) € 2 330

500/50R17 Ridemax € 1 975

35013935 420/55-17 AS € 1 615

440/50-R17 AG (radial) € 2 330

3501192 480/45x17 AS € 1 535

3501188 19.0/45x17 TRAVNÍ VZOREK (cover) € 4 655

33x15.50-16,5 TRAVNÍ VZOREK € 2 100

3501170 15.0/55x17 AS € 1 105

3501336 31x15.50-15 SKID € 1 105

33x15.50-15 X-TRAC € 1 130

3501325 31x15.50-15 AS € 970

3501345 31x15.50-15 X-TRAC € 970

G. Pojistka transportu (prostřednictvím tlačítka lze blokovat zved. ramena a další funkce. Možné kombinovat s variantou E+F € 735

D. Pojistný ventil na zdvih a výklop + plovoucí poloha ramene + odpružené rameno € 2 275

E. El. ovládaný zámek - pro spuštění a výklop ramene (možné pouze ovládat hydr. zajištění a odjištění nářadí) € 330

F. El. ovládáné čerpadlo pro zdvih a výklop (hydr.ventil ovl. joystickem je možný pouze v kombinaci A,B,D nebo E variantou € 405

A. Pojistný ventil na zdvih a výkop (plovoucí poloha ramene není možná) € 400

B. Pojistný ventil na zdvih a výklop + plovoucí poloha ramene € 650

C. Odpružené rameno € 1 620

Modul MZA; hydr. ventil - kostka montovaná na zdvihací a výklop. hydr. válec. Modul je potřebný pro varianty: € 795

Číslo produktu Varianty 

Číslo produktu Pneumatiky Celková šířka Cena


