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Aerial Work Platforms 
  

Genie®  Runabout™  Contractor 
 

Specyfikacja  
 A          Model GRC™-12  
           Wymiary Metric US 

           Wysokość robocza* 5.66 m 18 ft 

           Wysokość platformy 3.66 m 12 ft 

           A B   Wymiary platformy (długość x szerokość)  

            Wymiary platformy zewn. - schowana   99 x 75 cm 39 x 29.5 in 

            
Wymiary platformy zewnętrznej  
– rozłożone                                            1.4 m x 75 cm 55 x 29.5 in 

           C Wysokość - złożona 1.70 m 67 in 

           D Długość - złożona 1.37 m 4 ft 6 in 

           E Szerokość 80 cm 2 ft 7.5 in 

           F Prześwit od podłoża 6 cm 2.5 in 

           Dane techniczne   

           
Maksymalne obciążenie platformy 

(wewnątrz/zewnątrz)1 2/- 2/- 

           Udźwig 227 kg 500 lbs 

           Prędkość – złożona platforma  4.0 km/h 2.5 mph 

           Prędkość – podniesiona platforma  0.8 km/h 0.5 mph 

           Zdolność pokonywania wzniesień** 30% 30% 

           Promień skrętu wewnętrzny zero zero 

  D         Promień skrętu zewnętrzny 1.35 m 4 ft 5 in 
           Prędkość podnoszenia/opuszczania 12 / 16 sec 12 / 16 sec 

           Panel sterowania 24V DC proportional 24V DC proportional 

           Koła - niebrudzące 25 x 8 x 20 cm 10 x 3 x 8 in 

           Moc   

           Źródło prądu 24V (four 6V 225 Ah batteries) 

           Pojemność układu hydraulicznego 8.33 L 2.2 gal 

           Poziom dźwięku i wibracji   

           Natężenie dźwięku (naziemne stanowisko) <70 dBA <70 dBA 

          
F 

Natężenie dźwięku (platforma robocza) <70 dBA <70 dBA 
  

E 

       

Wibracje <2.5 m/s² <8 ft 2 in/s²           
          

Waga*** 

  

            

             

             948 kg 2,090 lbs 

           Normy EU Directives: 2006/42/EC - Machinery 

             (harmonized standard EN280:2013); 

             2014/30/EU (EMC); 2014/35/EU (LVD)  
 
 

1 Tylko do użytku wewnętrznego .  
* Maksymalna wysokość podniesionej podłogi +2m, USA dodaje 1,82m  

** Zdolność pokonywania wzniesień dotyczy jazdy na zboczach (patrz instrukcja obsługi)  
*** Waga będzie się różnić w zależności od opcji i/lub kraju 
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Aerial Work Platforms 
 
 

Genie®  Runabout™  Contractor 
 

Zalety   
Główne zalety  

 
Wymiary 
 
GRC-12  
• 5.66 m (18 ft) wysokość robocza  
• 3.66 m (12 ft) wysokość 

platformy  
• Do 227 kg (500 lbs) udźwigu 
 
Wyposażenie 

 

 
Kompatybilność  
 
Platforma 
 
• 99 cm x 75 cm (39 x 29.5 in) 

stalowe barierki + przedłużenie 
 
Moc 
 
• 24V (four 6V 225 Ah batteries) z 
automatyczną 25 amp ładowarką 
• Bezobsługowe akumulatory AGM(1) 

 

 

Opcje i akcesoria   
Wyposażenie dodatkowe 
 
• Gniazdo 230V z wyłącznikiem 

różnicowoprądowym na platformie(1) 
 
• Hydrauliczny olej - 

biodegradowalny  

• Podwójne lampy 

ostrzegawcze  

• Alarm ruchu podnośnika 
• Dwie osoby  
• Smart Link TM system kontroli (joystick, 
2 szybkości podnoszenia, 2 selekcyjny 
współmierny system jazdy, diagnostyka 
przyjazna dla użytkownika)   Koła  
• Pomocnicze opuszczanie 
platformy 

• Niebrudzące 

   
• Niska wysokość wejścia 39 cm (15.5 in)  
• Rozsuwny maszt aluminiowy   
• Kompaktowa podstawa 

maszyny 75 cm x 1.37 m (29.5 
x 53.75 in)  

• Prześwit od podłoża 6.3 cm (2.5 in)   
• W pełni proporcjonalne sterowanie  
    podnośnikiem i napędem  
• Wskaźnik naładowania baterii  
• Wbudowany system diagnostyczny  
• Zasilanie platformy prądem zmiennym  
• Sygnał dźwiękowy podczas opuszczenia  
    maszyny oraz jej odchylenia od poziomu  
• Zerowy promień skrętu (wewnątrz)  
• System hamulcowy  
• Hydrauliczne zwalnianie hamulca  
• Osłony przed wybojami  
• Łatwy dostęp do wszystkich głównych 
komponentów elektrycznych i       
hydraulicznych dzięki tylnym 
zawiasowym pokrywom  
• Punkty mocowania pasów transportowych  
• Punkty mocowania suwnicy   
• Dostęp do dużych kieszeni dla wózków widłowych  
• Czujnik obciążenia  
• Interfejs z obsługą Telematic – wdrożenie  
do pracy z modułem GPS  

 
• Wózek z lampą fluorescencyjną  
• Klakson  
• Wyłączanie napędu podczas ładownia  
• Track&Trace(2) system GPS z informacją o 
lokalizacji oraz wykonywanych operacjach 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Wyłącznie montaż fabryczny 
 

(2) Obejmuje pierwszą 2-letnią subskrypcje 
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United Kingdom  
The Maltings, Wharf Road, Grantham NG31 6BH, T: +44 800 988 3739 (toll free), Fax +44 (0)1476 584334, Email AWP-InfoEurope@terex.com 

Visit www.genielift.co.uk/locations to view our global locations list. 
 
Worldwide Manufacturing And Distribution   
Australia · Brazil · Caribbean · Central America · China · France · Germany · Italy · Japan · Korea · Mexico · Russia · Southeast Asia · Spain 

· Sweden · United Arab Emirates · United Kingdom · United States 
 
Product specifications and prices are subject to change without notice or obligation. The photographs and/or drawings in this document are for illustrative purposes only. Refer to the appropriate Operator’s Manual for instructions on the 

proper use of this equipment. Failure to follow the appropriate Operator’s Manual when using our equipment or to otherwise act irresponsibly may result in serious injury or death. The only warranty applicable to our equipment is the 

standard written warranty applicable to the particular product and sale and we make no other warranty, express or implied. Products and services listed may be trademarks, service marks or trade names of Terex Corporation and/or their 

subsidiaries in the USA and many other countries. Genie is a registered trademark of Terex South Dakota, Inc. © 2016 Terex Corporation. 
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