
GiANT Mnogość opcji klatki lub kabiny operatora  

Oszczędne silniki Kubota 

Hydraulika 

Bosch-Rexroth 

Markowe osie Comar lub Emmequatro, 

automatyczna blokada mechanizmu różnicowego  

 

Zwarta, ciężka=wytrzymała konstrukcja 

Bezobsługowy 

wahadłowy sworzeń 

wahliwy 

Kinematyka P lub Z 

Hydrauliczne zapinanie 

narzędzia w standardzie 

Duży wybór narzędzi 

roboczych 

Filtr cyklonowy 

Duży wybór ogumienia 

Luksusowe siedzisko, 

Podłokietniki, Zagłówek Możliwość zastosowania 

mocowań narzędzia konkurencji 

Regulowana 

kolumna 

kierownicy 

Wyłącznik 

główny układu 

elektrycznego 

Przy krótszej długości maszyny od konkurencji, 

rozstaw osi jest dłuższy niż u konkurencji 

 





1. Komfortowa kabina SCV: 

 - podłokietnik za dopłatą 

 - siedzisko pneumatyczne zawsze za dopłatą 

 - możliwe kombinacje kabiny: 

  -Dach ochronny 

  -Kabina 

  -Obniżona kabina 

  -Przednia i tylna szyba za dopłatą 

2. Niski maszt, doskonałą widoczność: 

 - W standardowej kabinie wysokość masztu jest proporcjonalna do GiANTa 

 - W obniżonej kabinie zasłania pole widzenia operatora 

 - Kinematyka P w GiANT ma niższy maszt 

3. Bezobsługowe, niezniszczalne ślizgi teleskopu: 

 - Nie ma rzeczy niezniszczalnych 

 - Wszystko należy smarować 

4. Łatwe hydrauliczne mocowanie narzędzi: 

 - To dlaczego w standardzie jest mechaniczne? 

5. Bardzo trwały przegub: 

 - Identyczny przegub jak w GiANT i  Weidemann 

6. Trwałe osie planetarne: 

 - W serii 3400 i 4300 osie planetarne 

7. Najlepsze silniki Kubota i Deutz 

 - W modelach do 60 KM są te same modele co w GiANT 

 



1. Łatwość pracy – wykorzystanie najnowszej techniki powstałej z 

doświadczenia i innowacji!  

2. Mocna i obszernie zaprojektowana hydraulika zapewnia wysoką siłę 

podnoszenia i zrywania. 

3. Ergonomiczne miejsce pracy o wielkim komforcie 

4. Oś obiegowa zwiększająca wydajność 

5. Wydajność dostępna w każdej chwili 

6. Najnowsza technologia silnika - Perkins – ekonomiczne zużycie, 

niskie wartości emisji 



1. Osie osadzone blisko siebie (biorąc pod uwagę długość 

maszyny) 

2. Mała pojemność zbiornika oleju hydraulicznego.  

3. Fotel operatora osadzony jest nisko co wpływa znacząco na 

widoczność podczas pracy. 

4. Brak możliwości zamontowania kabiny wyłącznie z przednią i 

tylną szybą.  

5. Regulowana kolumna kierownicy dostępna jako OPCJA.  

6. Silnik Perkins nie jest tutaj atutem w porównaniu do 

montowanych w GiANT silnikach Kubota. 

 

 


