
GS EVO SILENCE 20S6 800X525

THE SILENT ITALIAN MADE HAND PALLET TRUCK

The GS EVO Silenced hand palletruck has been designed to strongly reduce the noise 
emission even in the worse working condition: rough and tiled surfaces.
The result is an ideal machine for the usage on residential areas  deliveries and in 
supermarket stores

GS SILENCE -  CERTYFIKAT PIEK

W 1998 roku władze Holandii ustanowiły standard dla emisji hałasu podczas 
rozładunku i załadunku towaru dla handlu detalicznego. Rezultatem tego jest projekt 
PIEK. W 2004 roku dla pojazdów i maszyn roboczych został ustalony poziom hałasu 
poniżej 60dB(A) co pozwala na pracę i dostawy nocne bez emitowania uciążliwego 
hałasu.
Ręczny wózek paletowy GS SILENT posiadają certyfikat PIEK.

POTRÓJNE ROLKI I ZMNIEJSZONA TOLERANCJA PASOWANIA

Aby uzyskać redukcje emisji hałasu, GS SILENT wyposażony jest w:
- Potrójne rolki z SOFT POLIURETHANE (75 Shore)  
- Pełne cięgna popychające
- Cynkowany widelec z otworami o zmniejszonej tolerancji  pasowania
- Sworznie o zmniejszonej tolerancji pasowania

REDUKCJA WIBRACJI

Redukcja wibracji poprzez zastosowanie plastikowych podkładek na wszystkich 
metalowych połączeniach oraz gumowego koła sterującego jak wyposażenie 
standardowe. Zmodyfikowana rączka z linką pokrytą gumą.



Opis

1.1 Producent LIFTER

1.3 Napęd Ręczne

1.4 Typ operatora Pieszy

1.5 Ładowność Q Kg 2000

1.6 Odległość środka ciężkości c mm 400

1.8 Nacisk na oś do końca wideł x mm 582

1.9 Rozstaw osi y mm 842

Waga

2.1 Waga serwisowa Kg 72

2.2 Nacisk na tylną oś z ładunkiem Kg 1594

2.2 Nacisk na przednią oś z ładunkiem Kg 478

2.3 Nacisk na tylną oś bez ładunku Kg 26

2.3 Nacisk na przednią oś bez ładunku Kg 46

Opony/rama

3.1 Koła sterujące RUBBER/
ALUMINIUM

3.1 Rolki nośne POLY.C

3.2 Rozmiar kół napędowych - Średnica mm 200

3.2 Rozmiar kół napędowych - Szerokość mm 50

3.3 Rozmiar rolek - Średnica mm 80

3.3 Rozmiar rolek - Szerokość mm 30

3.5 rozmiar kół: koła tylne - ilość (X-napędzane) nr 6

3.5 rozmiar kół: koła przednie - ilość (X-napędzane) nr 2

3.6 Ślad, przód b10 mm 155

3.7 Ślad, tył b11 mm 375

Wymiary

4.4 Wysokość podnoszenia h3 mm 115

4.9 Wysokość dyszla w pozycji pracy maks h14 mm 1185

4.9 Height of tiller in drive position min h14 mm 710

4.15 Wysokość, opuszczony h13 mm 85

4.19 Całkowita długość l1 mm 1200

4.20 Długość do podstawy wideł l2 mm 400

4.21 Całkowita szerokość b1 mm 525

4.22 Wymiary wideł - grubość s mm 55

4.22 Wymiary wideł - Szerokość e mm 150

4.22 Wymiary wideł - Długość l mm 800

4.25 Odległość pomiędzy widłami b5 mm 525

4.32 Prześwit od ziemi, środek rozstawu osi m2 mm 30

4.34 Szerokość korytarza roboczego Ast mm 1673

4.35 Promień skrętu Wa mm 1017

Osiągi

5.2 Prędkość podnoszenia z ładunkiem strokes 12

5.2 Prędkość podnoszenia bez ładunku strokes 12

5.3 Prędkość opuszczania z ładunkiem m/s 0.06

5.3 Prędkość opuszczania bez ładunku m/s 0.02
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