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Die in dieser Broschüre enthaltenen Daten dienen zur Information und können ohne Vorankündigung geändert werden.



Magni Telescopic Handlers Srl is opgericht in 2013. Vanaf dat 
moment hebben we het breedste gamma van telescopische 
verreikers op de markt ontwikkeld, dat bestaat uit roterende, 
heavy duty machines met vaste arm voor de bouwsector. Italië 
werd ons te krap en daarom openden we 6 nieuwe vestigingen 
in het buitenland: Magni TH France, Magni UK, Magni America, 
Magni Deutschland, Magni SA en Magni Asia Pacific. We hebben 
ook een voortdurend groeiend netwerk opgezet met meer dan 
300 dealers om onze klanten de beste technisch-commerciële 
service te bieden. En dit is slechts het begin van ons verhaal.

Kwaliteit, vakmanschap en innovatie.
Het geheim zit hem in de maat. Duidelijke ideeën hebben is fundamenteel:

 weten waar je naartoe wilt en wat je wilt opbouwen.
En bij Magni spannen wij ons in om dit te verwezenlijken.

Riccardo Magni – Voorzitter
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De schaarhoogwerkers van Magni 
bieden ongeëvenaarde productiviteit 

en extreem gebruiksgemak.
Het efficiënte ontwerp garandeert 
minder onderhoud en een stillere, 

emissievrije bouwplaats.
Alle componenten worden 

onderworpen aan de nauwgezette 
kwaliteits- en veiligheidscontroles 

van Magni.
Met werkhoogtes van 6 tot 32 meter 

zijn ze ideaal voor werkomgevingen 
binnen en buiten.

ELEKTRISCHE EN HANDMATIGE 
SCHAARHOOGWERKERS



ES0607M ES0607EP ES0608EP ES0708EP ES0807AC ES0808AC ES0812AC ES1008AC
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Het model ES0607M is het enige model in ons handmatige gamma (het opheffen vindt 
plaats via een door accu's aangedreven hydraulische pomp). Het is de beste oplossing 
voor kleine ruimtes en kleine onderhoudsklussen op hoogte.

HANDMATIG

Een gamma dat voornamelijk bestemd is voor onderhoudswerk in gebouwen, maar ook 
geschikt voor buiten op vlakke en gelijkmatige oppervlakken. Bij gebruik in de open lucht 
mag de windsnelheid niet hoger zijn dan 12,5 m/s.

De elektrische modellen zijn buitengewoon wendbaar en kunnen makkelijk worden verplaatst, 
ook in krappe ruimtes binnen of op bouwplaatsen buiten met vlakke oppervlakken. Dankzij 
hun lage emissies zijn ze heel stil tijdens het werk en geschikt voor gebruik in geluidsgevoelige 
omgevingen zoals kantoorgebouwen, winkelcentra, hotels, scholen, enz.

Schaarhoogwerkers worden voornamelijk gebruikt om mensen veilig omhoog te 
brengen. Het zijn veelzijdige machines bestemd voor een grote verscheidenheid aan 
toepassingen, voornamelijk binnen.

BINNEN/BUITEN

ELEKTRISCH 

SCHAARHOOGWERKERS

ELEKTRISCHE EN HANDMATIGE 
SCHAARHOOGWERKERS

 NULEMISSIE / GERINGE 
AFMETINGEN / MAXIMALE 

EFFICIËNTIE / OPTIMALE 
PRODUCTIVITEIT



ES1012AC ES1212AC ES1412AC ES1612AC/ACP ES2212E ES2814E ES3214E
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Bouw 
Renovatie / Isolatie / Beveiliging

Reiniging

Onderhoud

Schilderwerk
Renovatie

Installatietechniek 
Verlichting
Airconditioning / verwarming
Elektrische en veiligheidssystemen
Waterleidingen en brandblussystemen

Opslag/Magazijnbeheer:
Logistiek
Voorraadbeheer
Montage van palletrekken

BELANGRIJKSTE 
TOEPASSINGEN

EXTREEM 
PRAKTISCH
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DIAGNOSESYSTEEM AAN BOORD
Het display aan boord geeft met behulp van visuele indicaties 
en zonder de noodzaak van analyses directe feedback over 
de status van de machine. Dit vermindert de tijd die nodig is 
om fouten of storingen op te lossen.
Via dit display kun je ook een aantal bedieningsopdrachten 
aanpassen. 

Setup in 3-4 
standen.

IP67 WATERDICHT AC-SYSTEEM
Het volledig afgedichte IP67-gecertificeerde AC-systeem* verzekert een verbeterde water- en stofdichtheid. 

De ingebouwde sensoren voor de temperatuur- en snelheidsmeting zorgen voor realtime monitoring 
van de machinedynamiek. 

*Alleen beschikbaar voor de AC-modellen van het gamma.

Antislipvloer
Om een adequaat veiligheidsniveau te 
garanderen, hebben alle elektrische 
hoogwerkers een antislipvloer. Dankzij 
dit systeem wordt werken op hoogte dus 
makkelijker en veiliger.

Vouwdeur
vervangt de standaard schuifdeur. Dit 
verzekert gemakkelijk in- en uitstappen 
wanneer je een gereedschapsriem of een 
gereedschapskist draagt of materialen op 
de hoogwerker laadt.

Schaarconstructie
Staal met hoge vloeigrens (500 MPa). 
Lichter staal maar beter bestand 
tegen slijtage, 100% eigen productie. 
Onderhoudsvrije bussen.

STEMPELS

De modellen ES2212E, ES2814E en ES3214E zijn 
uitgerust met stempels om te verzekeren dat de 
hoogwerker waterpas staat wanneer je op hoogte werkt. 
Dus ook wanneer de hoogwerker op zijn maximale 
hoogte staat is de maximale veiligheid gegarandeerd.

MAXIMALE 
PRODUCTIVITEIT
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HELLINGSHOEK 

25%

STILLE WERKING, 
MET NULEMISSIE

Deze hoogwerkers zijn ultrastil en 
produceren geen emissies en zijn daarom 
ideaal voor gebruik in winkelcentra, 
sportscholen, scholen en magazijnen.
Steeds meer mensen zoeken 
milieuvriendelijke oplossingen 
en de Magni-lijn van elektrische 
hoogwerkers is de groene oplossing 
in de hefindustrie.
Dit gamma is ontwikkeld om 
minder onderhoud en een stillere 
werkomgeving te hebben, 
minder afhankelijk te zijn van 
hydraulische oliën en uiteraard 
emissievrij te zijn.
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Overbelasting

De hoogwerker is door de fabrikant zo 
gekalibreerd dat bij detectie van een 
te groot gewicht elke beweging wordt 
voorkomen.

Automatische 
kantelbeveiliging 
in het onderstel

Het bestaat uit twee mechanisch 
geactiveerde zijschorten die dichter 
bij de grond rusten om zo de algehele 
stabiliteit van de hoogwerker te 
verhogen. Het systeem wordt 
automatisch geactiveerd om te 
voorkomen dat de operator het proces 
handmatig moet uitvoeren. Sensoren 
controleren de juiste plaatsing van de 
schorten en verhinderen het opheffen 
van de machine wanneer ze niet correct 
zijn geactiveerd.

ZELFVERGRENDELENDE DEUR OP HET 
WERKPLATFORM
De klink van de deur is ergonomisch gevormd om 
de toegang te vergemakkelijken en de veiligheid te 
verhogen, ook met handschoenen aan.

SNELHEIDSBEPERKING BIJ MAX HOOGTE.
Vermindert de verplaatsingssnelheid van de machine 
wanneer de hoogwerker omhoog staat.

AUTOMATISCH REMSYSTEEM
Om ongewenste bewegingen te voorkomen, hebben 
alle hoogwerkers automatische remmen die worden 
vrijgegeven zodra de rijfunctie wordt geactiveerd.

VRIJGAVE NOODREM
In geval van pech /een noodsituatie kun je de remmen 
handmatig deactiveren en de machine naar een veilige 
plek brengen. De remmen worden weer automatisch 
geactiveerd wanneer vanaf het bedieningspaneel de 
rijfunctie wordt geactiveerd.

KANTELINDICATOR MET ALARM
Dit is een op de machine geïnstalleerde 
veiligheidsvoorziening om er de hellingshoek van 
te bewaken en elke beweging te voorkomen die de 
situatie zou kunnen verergeren wanneer de machine 
zich op een helling bevindt die steiler is dan de 
toegestane limieten.

BEKNELLINGSBEVEILIGING
Veiligheidsvoorziening met op 2 meter voor de 
volledige sluiting een elektrische eindschakelaar, die de 
hoogwerker op zijn plaats houdt. Als je de joystick loslaat 
en de handeling hervat, wordt het dalen voltooid.

BODEMVRIJHEID
Door de hoge bodemvrijheid kun je de hoogwerker 
gemakkelijk vervoeren en heb je een uitstekende 
hellingshoek. Het stelt je ook in staat hem te 
verplaatsen en er op minder gladde oppervlakken mee 
te werken. Kabels, leidingen, houten planken en ruw 
terrein in het algemeen vormen geen obstakel.

VEILIGHEID 
EN STABILITEIT
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GELUIDSSIGNAAL VOOR HET DALEN 
EN DUBBEL LED-ZWAAILICHT
Oranje zwaailichten waarschuwen het personeel wanneer 
de hoogwerker zich verplaatst of wordt gebruikt.

VEILIGHEIDSBEUGEL VOOR 
ONDERHOUDSWERK
Ondersteuning gebruikt om te voorkomen 
dat de schaarconstructie tijdens 
onderhoudswerkzaamheden zou bezwijken.

CLAXON
De claxon is getest om te voldoen aan de standaard vereiste dB's.

TERUGSLAGKLEP VAN DE CILINDER
Veiligheidsvoorziening die de cilinder in dezelfde positie 
houdt in geval van lekkage of breuk van de hydraulische 
slang / leiding.

NOODSTOPKNOP
Veiligheidsvoorziening die bij het indrukken ervan 
automatisch alle functies en de motor uitschakelt.

NOODDALING
Hiermee kan de machine in noodsituaties omlaag worden 
gebracht, om de operator veilig op de grond te brengen.

BEVEILIGING RIJMOTOR
Alle Magni-modellen zijn uitgerust met 
motorbeschermingsplaten om ze tegen aanrijdingsschade 
te beschermen.

ANKEROGEN
Op de hoogwerker voor een veilig transport ervan.
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INGANG:  100 / 240 V - 50 / 60 Hz
UITGANG:  24 V / 48 V - 8.5A / 10A
LAADCURVES:  Afhankelijk van het type (AGM, 

Flooded,GEL en Lithium), merk of 
model. Je kunt de instellingen voor het 
opladen van de accu's via de USB-poort 
aanpassen.

STOPCONTACT OP HET 
WERKPLATFORM
Dankzij het stopcontact op de hoogwerker kun je altijd 
je elektrische boormachine of zaag gebruiken. Vooral 
voor mensen die met elektriciteit of vaak met batterij-
aangedreven gereedschappen moeten werken, is deze 
optie van doorslaggevend belang om hun gereedschap 
altijd binnen handbereik te hebben.

INTUÏTIEVE BEDIENINGSELEMENTEN 
EN VEREENVOUDIGDE WERKING
Dankzij zijn vormgeving kan de 
afstandsbedieningshouder aan alle kanten van 
de hoogwerker worden gebruikt, zowel vanaf het 
werkplatform als vanaf de grond. Je kunt de houder 
aan elke kant van de machine vasthaken, zowel 
links als rechts om gemakkelijk door zowel links- als 
rechtshandigen te kunnen worden gebruikt.

MAXIMALE 
EFFICIËNTIE

VOORWIELAANDRIJVING EN 
WENDBAARHEID
De meeste modellen hebben een binnendraaicirkel van 
nul voor uitstekende wendbaarheid in krappe ruimtes 
zoals overvolle bouwplaatsen, liften en smalle gangen. 
Deze uiterst compacte machines passen makkelijk 
door enkele of dubbele standaarddeuren. De vloeiende 
proportionele bedieningsopdrachten en een smal 
chassis zijn maar een paar van de standaardkenmerken 
die je de klus sneller en efficiënter zullen laten klaren.

ACCU

Het hele gamma komt standaard met accu's met hoog 
vermogen. De lange accuduur verzekert een grote 
actieradius en stabiele prestaties voor de volledige duur 
van het werk.
Afhankelijk van het model gebruiken we AGM-, zuur- of 
lithiumaccu's. Het vermogen van elke geïnstalleerde 
accu is perfect gekalibreerd om tijdens elke actie 
maximale efficiëntie te garanderen.
Voor het type accu's dat op de modellen is gemonteerd 
moet je de technische gegevensbladen op de pagina 
40-41 raadplegen.

ACCULADER

Slimme acculader met wereldwijde AC 
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ECU 
• Schakelaar voor de bediening vanaf de grond van 

de hoogwerker.
•  Touchscreen om het systeem in te stellen en te 

configureren.
•  Systeemdiagnosefunctie via software.
•  Gepersonaliseerde "voertuigvergrendeling"-functie 

voor verhuurbedrijven.
•  Met pincode beveiligde instelling en kalibratie van 

het systeem.
•  Intuïtief begeleid menu voor het instellen en 

kalibreren van het systeem.
•  Uitgerust met software-aangestuurde interne datalogger.
• Automatische kalibratie.

PROPORTIONELE 
BEDIENINGSELEMENTEN
De bedieningsopdrachten voor het heffen en 
rijden zijn volledig proportioneel met de lage 
snelheidsmodus en maken nauwkeurige bewegingen 
van de machine mogelijk.

TWEE RIJSNELHEDEN
Schildpad/Haas. Proportionele bedieningsjoystick met 
ingebouwde stuurschakelaar. Met de joystick kun je 
heffen en rijden.

HIGH TECH-KENMERKEN 

SUPERIEURE CONTROLE
• Joystick
• Dodemansknop 
• Opheffunctie
• Rijfunctie 
• Rijsnelheidsknop 
• Noodstopknop
• Claxon

Ergonomische 
en loskoppelbare 
afstandsbediening
Alle modellen komen met een:

• Proportionele joystick met 
"veiligheidsknop"

• Duimstuurfunctie

• Snelheidskiezer

• Indicator accuniveau

• Noodstopschakelaar
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PRAKTISCH EN INKLAPBAAR 
De inklapbare leuningen vergroten de toegankelijkheid 
voor het laden en lossen van de hoogwerker vanaf 
vrachtwagens, uit containers en in andere situaties 
met beperkte ruimte. Deze functies maken ook een 
makkelijkere toegang mogelijk via deuren, liften, enz.

EENVOUDIG VERVOER
Geschikt voor vervoer per aanhanger of kipper (laag 
gewicht, goede hellingshoek, compact). De ankerpunten 
aan de voorkant van het frame vergemakkelijken het 
in- en uitladen. Dankzij de vorkheftrucksleuven kan 
de hoogwerker makkelijk worden verplaatst, vooral 
buitenshuis, om naar de bouwplaats te worden gebracht.

NULDRAAICIRKEL
Alle modellen hebben een draaicirkel van nul of bijna nul, 
ideaal om in krappe ruimtes te manoeuvreren.

NON-MARKING BANDEN 
Speciaal hard rubber met profiel dat geen strepen op de 
vloer achterlaat en een goede grip verzekert.

Compacte hoogwerkers voor toegang 
via binnendeuren om de kleinste 

ruimtes te bereiken

COMPACT 
EN VEELZIJDIG

Ergonomische 
en loskoppelbare 
afstandsbediening





De offroad-schaarhoogwerkers van Magni 
bieden een prestatiegerichte hefsnelheid 

en een groot werkgebied om in elke situatie 
efficiëntie en veiligheid te garanderen.

De offroad-schaarhoogwerkers zijn 
perfect voor ruwe terreinen en oneffen en 
hobbelige werkgebieden. De automatische 

nivelleerstempels zijn een extra garantie 
voor het offroad-werk.

OFFROAD-
SCHAARHOOGWERKERS



DS1218RT / ES1218RT DS1418RT / ES1418RT ES1218RTW / ES1418RTW DS1523RT / ES1523RTP
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elke as kan onafhankelijk worden bestuurd en de 
machine kan in de "krabbesturingsmodus" rijden 
die maximale wendbaarheid en productiviteit in 
elke werksituatie biedt. Alleen beschikbaar voor de 
DS2223RTP/ES2223RTP.

4-WIELBESTURING

Mogelijkheid om buiten te werken voor een breed 
scala aan toepassingen en werkzaamheden.

BUITEN

Dankzij de krachtige 4-wielaandrijving* kunnen 
deze hoogwerkers probleemloos worden ingezet 
op moeilijke terreinen.

(*behalve de modellen ES1218RT / RTW en ES1418RT / RTW)

4-WIELAANDRIJVING

Deze modellen zijn ontworpen om te voldoen 
aan de behoeften van een intensief gebruik 
onder verschillende omstandigheden.

DIESEL

Dit gamma omvat volledig elektrische modellen om 
de veelzijdigheid op de bouwplaats te vergroten en 
tegelijkertijd een aanzienlijke kostenbesparing te 
bieden ten opzichte van de dieselmodellen.

ELEKTRISCH

De offroad-schaarhoogwerkers hebben vierwielaandrijving 
met positieve tractiecontrole en zijn bestemd voor werk 
in de bouw. Zij vormen een ideale oplossing om de 
productiviteit op werkplekken in de open lucht te verhogen.

SCHAARHOOG-
WERKERS

OFFROAD-
SCHAARHOOGWERKERS

Hoogten van 12 t/m 22 mDIESEL (DS) – ELEKTRISCH (ES)

WERK IN DE OPEN LUCHT / GESCHIKT 
VOORELKE BOUWPLAATS / 

PRESTATIES EN VERMOGEN / 
SNELHEID EN TRACTIE



DS1823RT / ES1823RTP DS2223RTP / ES2223RTP DS2825RT / ES2825RT DS3225RT / ES3225RT
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Bouwsector 
Metselwerk
Zandstralen
Gevels
Buitenbekledingen
Bekleding
Installatie van ramen
Dakreparaties

Grote evenementen
Concerten
Festivals

Distributie, Logistiek
Verticale magazijnen
Systeeminstallatie

Onderhoud 
Buitenbekledingen
Weg- en brugonderhoud
Inspecties op hoogte

Installatietechniek
Verlichting
Airconditioning / verwarming
Elektrische systemen
Veiligheidssystemen

BELANGRIJKSTE 
TOEPASSINGEN

GEMAAKT 
OM LANG MEE TE GAAN
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HELLINGSHOEK

De offroad-schaarhoogwerkers hebben positieve 
tractiecontrole en zijn in staat om efficiënt op ruwe terreinen 
te werken. Ze beschikken over een heel efficiënte mechanische 
vierwielaandrijving die, in combinatie met een selectieve 
differentieelblokkering, een ongeëvenaarde tractie en 
een hellingvermogen tot 50% biedt. Dit gamma is in eerste 
instantie bestemd voor de verhuursector en is gebouwd om 
lang mee te gaan. Ze zijn ontworpen voor een intensief gebruik 
onder extreme werkomstandigheden.

PENDELAS
De pendelas van Magni detecteert de helling van 
het terrein en past de positie van de as aan de 
bodemgesteldheid aan, om in elke situatie maximale 
stabiliteit te garanderen. 

(Uitgezonderd DS2223RTP / ES2223RTP)

AIRRIDE RT-BANDEN

De non-marking massief rubberen banden zijn 
standaard op alle offroad-modellen. Zij vormen een 
alternatief dat bestand is tegen beschadigingen 
veroorzaakt door afval op de bouwplaats. Een dik 
profiel voor ruw terrein verzekert optimale tractie en 
verlengt de levensduur van de banden.

STEMPELS

De vier stempels schuiven automatisch en gelijktijdig uit 
om ervoor te zorgen dat de hoogwerker waterpas staat 
voordat het opheffen start om op hoogte te werken. 
Tijdens het rijden worden de stempels automatisch 
ingeschoven om tijd te besparen. De zelfnivellerende 
stempels zijn perfect voor gebruik op onregelmatige 
en oneffen terreinen. De lengte van de cilinderstang is 
vergroot om een groter nivelleringsvermogen te bieden 
- tot 10° (van voren naar achteren) of 6° (zijkant - zijkant). 
De afzonderlijke stempels kunnen in ieder geval voor 
eventuele hulp of onderhoud worden aangestuurd door 
de regeleenheid op het onderstel.

50% 
HELLINGSHOEK

OPTIMALE 
PRESTATIES
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Kan op de 
maximumhoogte 
worden verreden

De midden onder het 
werkplatform aangebrachte 

schaarconstructie is 
ontworpen om een 

uitstekende combinatie van 
hoogte en hefvermogen te 
bieden en verzekert bij elk 

werk veiligheid en stabiliteit 
voor de operator.
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MAXIMALE 
PRODUCTIVITEIT

WEGKLAPBARE LEUNINGEN VOOR WERK IN 
KRAPPE RUIMTES
De inklapbare leuningen vergemakkelijken de opslag, het transport 
en de verplaatsing door nauwe doorgangen zoals deuren, 
goederenlifts en andere lage ruimtes. Dankzij hun geringe breedte 
kunnen deze modellen gemakkelijk op een aanhanger worden gezet 
en dankzij de uitstekende bodemvrijheid in combinatie met een 
pendelas (standaard alleen op DS1218RT / ES1218RT / DS1418RT / 
ES1418RT) kunnen ze gemakkelijk alle terreinen aan.

MEER RUIMTE AAN BOORD

Deze eenheden zijn ideaal voor werk dat om meer werknemers, 
materialen of te gebruiken gereedschappen vraagt.
Voor meer werkruimte worden de offroad-modellen DS2223RTP en 
ES2223RTP standaard geleverd met een hydraulisch uitschuifbare 
verlenging met meerdere standen aan de voorkant van het 
werkplatform. Deze machines zijn ontworpen voor de bouwsector 
en kunnen de productiviteit ook in hele moeilijke situaties verhogen. 

DIAGNOSESYSTEEM AAN BOORD

Voor een onmiddellijke feedback over de machinestatus, geeft 
een on-board display visuele indicaties, zonder de noodzaak 
van analyses, om de tijd die nodig is om fouten op te lossen te 
verkorten. Bovendien zorgt het uitschuifbare motorcompartiment 
voor een makkelijke toegang tot alle componenten. Veel onderdelen 
en onderhoudsprocedures zijn hetzelfde voor het hele gamma van 
Magni schaarhoogwerkers. Zo wordt de opslag van onderdelen en 
het onderhoud van het voertuig efficiënter en voordeliger.

STOPCONTACT OP HET WERKPLATFORM 

Nu kun je, dankzij het stopcontact op het werkplatform, 
de elektrische boor of zaag meenemen op de hoogwerker. 
Vooral voor mensen die met elektriciteit of vaak met 
batterij-aangedreven gereedschappen moeten werken, is deze 
optie van doorslaggevend belang om hun gereedschap altijd 
binnen handbereik te hebben.

Uitschuiving werkplatform
(4,31 m tot 7,29 m)
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Gezien de sterke interesse van de markt voor groenere en milieuvriendelijke 
producten, heeft Magni besloten haar aanbod te actualiseren door Stage 

V-motoren op dit productgamma te monteren. Ze worden standaard geïnstalleerd 
op de modellen DS1523RT, DS1823RT en DS2223RTP. Deze oplossing maakt 
een geschatte vermindering van het brandstofverbruik mogelijk van tussen de 
10% en 15% en levert de markt een oplossing met lagere milieu-impact en in 

overeenstemming met de meest recente Europese regelgeving.

BIJZONDERE AANDACHT VOOR HET MILIEU
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Bedieningspaneel 
      op het onderstel
Met een display op het onderstel 
van de machine die goed leesbaar 
is dankzij de eenvoudige tekst en de 
codes navigeer je makkelijk door de 
bedieningselementen.

VEILIGHEID 
VOOROP

VEILIGHEIDSBEUGEL VOOR 
DE ONDERHOUDSWERK-
ZAAMHEDEN
Beugel om het inklappen van 
de schaarconstructie tijdens 
onderhoudswerkzaamheden te 
voorkomen.
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DUBBEL 
LED-ZWAAILICHT
Oranje zwaailichten waarschuwen 
het personeel wanneer de 
hoogwerker zich verplaatst of 
wordt gebruikt.

ANTISLIPVLOER
Om een adequaat veiligheidsniveau te 
garanderen, hebben alle werkplatformen 
een antislipvloer. Dankzij dit systeem 
wordt werken op hoogte dus makkelijker 
en veiliger.

KANTELINDICATOR MET ALARM
Dit is een op de machine geïnstalleerde 
veiligheidsvoorziening om er de hellingshoek van 
te bewaken en elke beweging te voorkomen die de 
situatie zou kunnen verergeren wanneer de machine 
zich op een helling bevindt die steiler is dan de 
toegestane limieten.

NOODDALING 
Tuimelschakelaar voor het inschakelen en 
tuimelschakelaar voor de nooddaalfunctie.

OVERBELASTING 
VAN DE HOOGWERKER
Magni heeft de hoogwerker zo gekalibreerd dat elke 
beweging wordt voorkomen als er te veel gewicht op 
wordt geconstateerd.

BEKNELLINGSBEVEILIGING
Veiligheidsvoorziening met op 2 meter voor de 
volledige sluiting een elektrische eindschakelaar, die 
de hoogwerker op zijn plaats houdt. Als je de joystick 
loslaat en de handeling hervat, wordt het dalen 
voltooid.

ZELFVERGRENDELENDE 
DEUR OP HET 
WERKPLATFORM
De klink van de deur is ergonomisch 
gevormd om de toegang te 
vergemakkelijken en de veiligheid te 
verhogen, ook met handschoenen aan.





De Magni MJP 11.5-machine heeft een 
gelede jib met extra reikwijdte om elke 

klus te klaren. Voor optimale precisie 
voegen de rotatie van 140° van de 

jib en van 360° van de bovenwagen 
extra wendbaarheid toe. Deze 

capaciteit, samen met de ontwikkelde 
mogelijkheden voor toepassingen die 

volledige functionaliteiten vereisen, 
maken Magni tot de perfecte partner 

voor het onderhoudspersoneel.

GEMOTORISEERDE 
MASTHOOGWERKER
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GEMOTORISEERDE 
MASTHOOGWERKER

Het is een elektrische gemotoriseerde masthoogwerker met jib. Met zijn ultracompacte ontwerp 
is hij geschikt voor kleine ruimtes waarin veelzijdigheid en eenvoudige bediening een vereiste zijn.  

ELEKTRISCH 

GEMOTORISEERDE MASTHOOGWERKER

Deze gemotoriseerde masthoogwerker met efficiënte lichtgewicht elektromotor is de 
ideale oplossing voor zelfs de moeilijkst bereikbare ruimtes.

De MJP11.5 kan zowel binnen als buiten worden gebruikt en monteert standaard 
non-marking banden.

BINNEN/BUITEN

JOUW BEHOEFTEN OP DE EERSTE 
PLAATS /BEREIK HET ONBEREIKBARE / 

COMPACTE AFMETINGEN 
VOOR ELKE KLUS
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345°

ROTATIE WERK-
PLATFORM

REIKWIJDTE

3 m

WERKHOOGTE

11,2 m

BELANGRIJKSTE 
TOEPASSINGEN

Schilderwerk
Renovatie

Reiniging
Winkelinrichting
Decoraties en 
bewegwijzering

Bouwsector
Renovaties
Isolatie

Onderhoud
Veiligheid 
Inspecties

Installatietechniek

WERK OP 
HOOGTE / 
WERK BETER
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NULDRAAICIRKEL

Deze machine heeft een draaicirkel van nul, wat 
ideaal is voor werk in krappe ruimtes.

KANTELBEVEILIGING
De kantelbeveiliging bestaat uit twee 
mechanisch geactiveerde zijschorten die 
dichter bij de grond rusten om zo de algehele 
stabiliteit van de hoogwerker te verhogen. Zo 
ben je optimaal uitgerust voor elke uitdaging.

HIGH-TECH DISPLAY
Handig voor snelle 
storingsdiagnoses en het 
instellen van de hoofdfuncties.

WENDBAARHEID 
EN TOEGANKELIJKHEID

STOPCONTACT OP HET 
WERKPLATFORM

Nu kun je, dankzij het stopcontact op het werkplatform, 
de elektrische boor of zaag meenemen op de 
hoogwerker. Vooral voor mensen die met elektriciteit 
of vaak met batterij-aangedreven gereedschappen 
moeten werken, is deze optie van doorslaggevend 
belang om hun gereedschap altijd binnen handbereik 
te hebben. 



B
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Ankerpunten aan 
de voorkant van 
het frame voor 
meer veiligheid 
tijdens het 
transport.

Robuust stalen deksel 
voor een betere 
stabiliteit van de 
hoogwerker.

A - B
Lichtgewicht 

deuren met grote 
opening voor een 
volledige controle 
van de elektrische 

en hydraulische 
circuits. Eenvoudige 

inspectie van de 
accu's.

Het onderhouds- en herstelwerk aan de binnen- en buitenkant is makkelijk 
uitvoerbaar tegen altijd lage exploitatiekosten.

MAKKELIJKE OPENING VOOR 
ONDERHOUD
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HELLINGVERMOGEN 
TOT 25% OM DE 
OPRIJPLATEN VAN EEN 
VRACHTWAGEN 
OP TE RIJDEN

VEREENVOUDIGDE BEDIENING EN 
ASSISTENTIE
De hoogwerker heeft een diagnosesysteem aan 
boord. Het grondbedieningspaneel van het model 
heeft een hulpfunctie voor het laten dalen van de 
hoogwerker bij een stroomuitval. De proportionele 
bedieningsopdrachten voor het heffen en rijden 
verzekeren een soepele beweging. De scharnierende 
achterdeksels maken een makkelijke toegang tot alle 
belangrijke componenten voor een eenvoudig onderhoud. 

GEBRUIKSVRIENDELIJKE 
BEDIENINGSELEMENTEN 

De bedieningselementen omvatten een laag accuniveau-
indicator, een sleutelvergrendelingsschakelaar en een 
omhoog/omlaag-schakelaar met dubbele activering. Dit 
model kan makkelijk op de werkplek worden gebracht en 
is in een paar seconden geconfigureerd.  

UITZONDERLIJKE STABILITEIT
De robuuste arm garandeert comfort en veiligheid 
en is uitgerust met een hijsketting voor kracht en 
betrouwbaarheid. Hij heeft ook automatische niveaudetectie 
en kan tegelijkertijd door twee operators worden gebruikt.

GEBOUWD OM JOUW UITDAGINGEN 
AAN TE GAAN 
Standaardfuncties die je zullen helpen de klus sneller en 
efficiënter te klaren:
• nuldraaicirkel
• 25% hellingvermogen
• non-marking massief rubberen banden die de vloeren 

van de structuur intact laten
• soepele proportionele bedieningselementen
• compact frame
• grotere horizontale reikwijdte
De lichtgewicht constructie vereenvoudigt het rijden, het 
gebruik en het transport en biedt een uitstekende werktijd.

PRODUCTIE-
OPLOSSINGEN



 3 m3 m

1 m

2 m

7 m

8 m

9  m

10 m

11 m

6 m

11,2 m
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100% VEILIGHEID
- Alarm overbelasting
- Hellingmeter
- Handmatig dalen
- Zwaailichten
-  Werkingsblokkering 

met lege accu
- Indicator lege accu

HELLINGVERMOGEN 
TOT 25% OM DE 
OPRIJPLATEN VAN EEN 
VRACHTWAGEN 
OP TE RIJDEN

maximale 
werkhoogte

REIKWIJDTE





Deze opties zijn ontwikkeld om 
in alle veiligheid de productiviteit 

te verhogen, de ruimte voor de 
hoogwerker te garanderen en de 

werkomstandigheden te verbeteren. 

BESCHIKBARE 
OPTIES
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ACCULADER IP67
Op verzoek kun je een IP67-gecertificeerde lader 
monteren met een optioneel beschermingssysteem 
tegen stof en deeltjes en om het binnendringen van 
water en vocht te voorkomen. 

Beschikbaar voor: ES

LITHIUM ACCU
Op verzoek kunnen onderhoudsvrije lithiumaccu's 
worden gemonteerd, voor een langere duur van de 
werkcycli en een langere levensduur van de accu zelf.

Beschikbaar voor: ES

Ontworpen om de productiviteit te verhogen en de 
werkomstandigheden te verbeteren voor een totale 
veiligheid. Personaliseer je hoogwerkers voor maximaal 
comfort en maximale efficiëntie bij elk werk.

EFFICIËNTIE 

BESCHIKBARE 
OPTIES

WERKLAMPEN OP DE 
HOOGWERKER (ÉÉN LAMP)
Monteer werklampen op jouw 
hoogwerker en laat de operators 
efficiënter werken in een beter verlichte 
omgeving. Zo kun je langer door blijven 
werken en zelfs werk uitvoeren in 
omgevingen met weinig licht.
Beschikbaar voor: ES, DS

PERSLUCHT OP DE 
HOOGWERKER
Met de installatie van perslucht op 
de hoogwerker kan de operator 
pneumatisch gereedschap gebruiken 
wanneer de luchtcompressor is 
aangesloten op de aansluiting op het 
frame.

Beschikbaar voor: ES, DS, MJP

SPECIALE KLEUR
Deze optie biedt de mogelijkheid om de rode verf 
van Magni van de hoogwerker te vervangen door een 
specifieke RAL conform de kleuren en het wagenpark 
van het bedrijf.

Beschikbaar voor: ES, DS, MJP
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VEILIGHEIDPRODUCTIVITEITS

ANTIBOTSINGSSENSOR
Speciaal ontworpen systeem om de veiligheid 
van de operator te verbeteren. Vier ultrasone 
antibotsingssensoren detecteren elk obstakel boven de 
hoogwerker, blokkeren onmiddellijk elke functie van de 
machine en beschermen de operator tegen beknelling.

Beschikbaar voor: ES, DS, MJP

GPS-CONNECTOR
Gereedmaking voor installatie GPS-systeem (track en 
trace-systeem). Het GPS-systeem zelf is niet inbegrepen 
in de optie.

Beschikbaar voor: ES, DS, MJP

LEIDINGHOUDER
Dit is een veilige manier om de leidingen op te 
heffen tijdens het werken op hoogte. Hij is gemaakt 
van stevig materiaal en kan makkelijk op de 
machine geïnstalleerd worden.

Beschikbaar voor: ES0812AC 

HYDRAULISCHE GENERATOR
Voor deze optie wordt op de hoogwerker een 
voedingskabel geïnstalleerd. De hydraulisch 
aangedreven generator zal een vermogen van 5000 
W produceren om altijd en overal zwaar elektrisch 
gereedschap, boren, slijpmachines en lassers te 
kunnen gebruiken.

Beschikbaar voor: DS223RTP

ANTIBEKNELLINGSSENSOR
Speciale antibeknellingssensor met kabel voor een 
geavanceerde bescherming van de operator tijdens 
het gebruik van het bedieningspaneel. Dit systeem 
stopt onmiddellijk alle functies zodra de sensor een 
op de kabel uitgeoefende kracht detecteert. Het biedt 
bovendien beter zicht op het bedieningspaneel en 
heeft geen invloed op de grootte van de hoogwerker 
en de bruikbaarheid ervan. Het heeft geen 
onderbrekingspunten, dus je hoeft geen componenten 
te vervangen.

Beschikbaar voor: MJP





TECHNISCHE 
GEGEVENS
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ELEKTRISCHE EN HANDMATIGE SCHAARHOOGWERKERS
TECHNISCHE GEGEVENS

ES0607M ES0607EP ES0608EP ES0708EP ES0807AC ES0808AC ES0812AC ES1008AC

Draagvermogen 240 kg 240 kg 230 kg 230 kg 230 kg 380 kg 540 kg 230 kg

Draagvermogen 
uitgeschoven - 100 kg 113 kg 113 kg 113 kg 113 kg 113 kg 113 kg

Max. aantal 
personen 
(binnen/buiten)

1/0 2/1 1/2 2/0 2/1 2/1 2/2 2/0

Werkhoogte 5,9 m 5,6 m 6,3 m 7,6 m 7,8 m 8 m 8 m 10 m

Hoogte vloer 
werkplatform 3,9 m 3,6 m 4,3 m 5,6 m 5,8 m 6 m 6 m 8 m

Totale lengte 1,44 m 1,44 m 1,52 m 1,52 m 1,86 m 2,48 m 2,48 m 2,48 m

Totale breedte 0,76 m 0,76 m 0,81 m 0,81 m 0,76 m 0,83 m 1,15 m 0,83 m

Totale hoogte 
(leuning omhoog) 1,95 m 2,03 m 2,03 m 2,12 m 2,15 m 2,23 m 2,23 m 2,36 m

Transporthoogte 
(leuning omlaag) 1,55 m 1,67 m 1,66 m 1,76 m 1,83 m 1,87 m 1,70 m 2,00 m

Afmetingen 
werkplatform 
(lengte/breedte)

1,29x0,7 m 1,29x0,7 m 1,37x0,7 m 1,37x0,7 m 1,67x0,74 m 2,27x0,81 m 2,27x1,12 m 2,27x0,81 m

Verlenging van het 
werkplatform - 0,6 m 0,6 m 0,6 m 0,9 m 0,9 m 0,9 m 0,9 m

Bodemvrijheid 
(gesloten) 6 cm 6 cm 6 cm 6 cm 9 cm 10 cm 10 cm 10 cm

Bodemvrijheid 
(geopend) 6 cm 1,5 cm 1,5 cm 1,5 cm 1,6 cm 1,9 cm 1,9 cm 1,9 cm

Wielbasis 1,10 m 1,05 m 1,13 m 1,13 m 1,36 m 1,87 m 1,87 m 1,87 m

Draaicirkel (binnen) 0 cm 40 cm 45 cm 45 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm

Draaicirkel (buiten) - 1,55 m 1,60 m 1,60 m 1,64 m 2,10 m 2,20 m 2,10 m

Rijmotoren - 24 V/0,4 kW 24 V/0,5 kW 24 V/0,5 kW 2x24 VAC/0,5 
kW

2x24 VAC/0,87 
kW

2x24 VAC/0,87 
kW

2x24 VAC/0,87 
kW

Hefmotoren 12 V/0,8 kW 24 V/1,2 kW 24 V/2,2 kW 24 V/2,2 kW 24 VAC/3 kW 24 VAC/3,5 kW24 VAC/3,5 kW24 VAC/3,5 kW

Verplaatsings-
snelheid (gesloten) - 4 km/h 4 km/h 4 km/h 4,5 km/h 5,0 km/h 4 km/h 5,0 km/h

Verplaatsings-
snelheid (geopend) - 0,5 km/h 0,6 km/h 0,6 km/h 0,6 km/h 0,8 km/h 0,8 km/h 0,8 km/h

Accu's
12 V/85 Ah

AGM-accu's 
onderhoudsvrij

2x12 V/85 Ah
AGM-accu's 

onderhoudsvrij

2x12 V/115 Ah
AGM-accu's 

onderhoudsvrij

2x12 V/115 Ah
AGM-accu's 

onderhoudsvrij

4x6 V/170 Ah
AGM-accu's 

onderhoudsvrij

4x6 V/170 Ah
AGM-accu's 

onderhoudsvrij

4x6 V/170 Ah
AGM-accu's 

onderhoudsvrij

4x6 V/170 Ah
AGM-accu's 

onderhoudsvrij

Ingebouwde 
acculader 12V/15A 24V/10A 24V/15A 24V/10A 24V/30A 24V/30A 24V/30A 24V/30A

Klimvermogen - 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25%

Maximale 
hellingshoek  
voor het werk

- 1,5°/3° 1,5°/3° 1,5°/3° 1,5°/3° 2°/3° 1,5°/3° 1,5°/3°

Non-marking 
banden 153x80 mm 230x80 mm 230x100 mm 230x100 mm 323x100 mm 381x127 mm 381x127 mm 381x127 mm

Gewicht (CE) 540 kg 950 kg 1.040 kg 1.260 kg 1.630 kg 2.160 kg 2.035 kg 2.230 kg
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ES1012AC ES1212AC ES1412AC ES1612AC
ES1612ACP ES2212E ES2814E ES3214E

Draagvermogen 450 kg 320 kg 320 kg 250 kg 750 kg 750 kg 750 kg

Draagvermogen 
uitgeschoven 113 kg 113 kg 113 kg 113 kg 750 kg 750 kg 750 kg

Max. aantal 
personen 
(binnen/buiten)

2/2 2/1 2/0 2/0 2/2 2/2 2/2

Werkhoogte 10 m 12 m 13,8 m 15,7 m 22 m 28 m 32 m

Hoogte vloer 
werkplatform 8 m 10 m 11,8 m 13,7 m 20 m 26 m 30 m

Totale lengte 2,48 m 2,48 m 2,48 m 2,84/2,48 m 4,72 m 5,69 m 6,41 m

Totale breedte 1,15 m 1,15 m 1,19 m 1,25/1,19 m 1,25 m 1,40 m 1,40 m

Totale hoogte 
(leuning omhoog) 2,36 m 2,49 m 2,62 m 2,62/2,75 m 3,82 m 4,16 m 4,16 m

Transporthoogte 
(leuning omlaag) 1,87 m 1,96 m 2,09 m 2,09/2,22 m 2,99 m 3,17 m 3,17 m

Afmetingen 
werkplatform 
(lengte/breedte)

2,27x1,12 m 2,27x1,12 m 2,27x1,12 m 2,64x1,12 m 
2,27x1,12 m 4,30x1,19 m 5,08x1,2 m 5,85x1,2 m

Verlenging van het 
werkplatform 0,9 m 0,9 m 0,9 m 0,9 m 1,8 m 1,9 m 1,9 m

Bodemvrijheid 
(gesloten) 10 cm 10 cm 10 cm 10 cm 20 cm 20 cm 20 cm

Bodemvrijheid 
(geopend) 1,9 cm 1,9 cm 1,9 cm 1,9 cm 2,5 cm 2,0 cm 2,0 cm

Wielbasis 1,87 m 1,87 m 1,87 m 2,22/1,87 m 3,18 m 4,14 m 4,87 m

Draaicirkel (binnen) 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0,5 m 2,5 m 2,6 m

Draaicirkel (buiten) 2,20 m 2,20 m 2,20 m 2,65/2,20 m 2,5 m 3,3 m 3,5 m

Rijmotoren 2x24 VAC/0,87 
kW

2x24 VAC/0,87 
kW

2x24 VAC/0,87 
kW

2x24 VAC/0,87 
kW

4*AC 
32V/3,3kW 4*80V/2kW 4*80V/2kW

Hefmotoren 24 VAC/3,5 kW 24 VAC/3,5 kW 24 VAC/3,5 kW 24 VAC/3,5 kW 2*AC 
48V/8,0kW 80V/28kW 80V/28kW

Verplaatsings-
snelheid (gesloten) 5,0 km/h 5,0 km/h 5,0 km/h 5,0 km/h 3 km/h 1,6 km/h 1,5 km/h

Verplaatsings-
snelheid (geopend) 0,8 km/h 0,8 km/h 0,8 km/h 0,8 km/h 0,5 km/h 0,85 km/h 0,75 km/h

Accu's
4x6 V/170 Ah

AGM-accu's 
onderhoudsvrij

4x6 V/220 Ah
AGM-accu's 

onderhoudsvrij

4x6 V/220 Ah
AGM-accu's 

onderhoudsvrij

4x6 V/220 Ah 
AGM-accu's 

onderhoudsvrij

48V/630Ah
Loodzuuraccu's 

80V/520Ah
Lithium accu

80V/520Ah
Lithium accu

Ingebouwde 
acculader 24V/30A 24V/30A 24V/30A 24V/30A 48V/60A 80V/80A 80V/80A

Klimvermogen 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25%

Maximale 
hellingshoek  
voor het werk

1,5°/3° 1,5°/3° 1,5°/3° 1,5°/3° 1°/0° 0°/1° 0°/1°

Non-marking 
banden 381x127 mm 381x127 mm 381x127 mm 381x127 mm 28x10x22 28X12X22 28X12X22

Gewicht (CE) 2.710 kg 3.060 kg 2.990 kg 3.360/3.220 kg 12.350 kg 18.260 kg 22.200 kg

TOEPASSELIJKE NORMEN: EN 280, ANSI/SAIA A92.20
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* zonder stempels

OFFROAD-SCHAARHOOGWERKERS
TECHNISCHE GEGEVENS

DS1218RT ES1218RT ES1218RTW * DS1418RT ES1418RT ES1418RTW *

Draagvermogen 454 kg 454 kg 454 kg 363 kg 363 kg 363 kg

Draagvermogen 
uitgeschoven 136 kg 136 kg 136 kg 136 kg 136 kg 136 kg

Max. aantal personen 
(binnen/buiten) 4 4 4 3 3 3

Werkhoogte 12 m 12 m 12 m 14,3 m 14,3 m 14,3 m

Hoogte vloer 
werkplatform 10 m 10 m 10 m 12,3 m 12,3 m 12,3 m

Totale lengte 
(met stempels) 3,84 m 3,84 m 3,84 m 3,84 m 3,84 m 3,84 m

Totale breedte 1,76 m 1,76 m 1,76 m 1,76 m 1,76 m 1,76 m

Totale hoogte 
(leuning omhoog) 2,59 m 2,59 m 2,59 m 2,74 m 2,74 m 2,74 m

Transporthoogte 
(leuning omlaag) 1,82 m 1,82 m 1,82 m 1,97 m 1,97 m 1,97 m

Afmetingen 
werkplatform 
(lengte/breedte)

2,88x1,52 m 2,88x1,52 m 2,88x1,52 m 2,88x1,52 m 2,88x1,52 m 2,88x1,52 m

Verlenging van het 
werkplatform 1,43 m 1,43 m 1,43 m 1,43 m 1,43 m 1,43 m

Bodemvrijheid 24 cm 24 cm 24 cm 24 cm 24 cm 24 cm

Wielbasis 2,29 m 2,29 m 2,29 m 2,29 m 2,29 m 2,29 m

Draaicirkel 
(binnen/buiten) 2,15 m / 4,85 m 2,15 m / 4,85 m 2,15 m / 4,85 m 2,15 m / 4,85 m 2,15 m / 4,85 m 2,15 m / 4,85 m

Motor

Kubota 
D1105-EF02

Stage IV - 18,2 kW
3.000 omw/min

- -

Kubota 
D1105-EF02

Stage IV - 18,2 kW
3.000 omw/min

- -

Rijmotor - 2x32 VAC / 3,3 kW 2x32 VAC / 3,3 kW - 2x32 VAC / 3,3 kW 2x32 VAC / 3,3 kW

Hefmotor - 48 V / 3,8 kW 48 V / 3,8 kW - 48 V / 3,8 kW 48 V / 3,8 kW

Verplaatsingssnelheid 
(gesloten) 5,2 km/h 6 km/h 6 km/h 5,2 km/h 6 km/h 6 km/h

Verplaatsingssnelheid 
(geopend) 0,48 km/h 0,48 km/h 0,48 km/h 0,48 km/h 0,48 km/h 0,48 km/h

Klimvermogen 40% 40% 40% 40% 40% 40%

Maximale hellingshoek  
voor het werk 1,5°/3° 1,5°/3° 1,5°/3° 1,5°/3° 1,5°/3° 1,5°/3°

Accu's 12 V / 110 Ah 8x6 V / 320 Ah 8x6 V / 320 Ah 12 V / 110 Ah 8x6 V / 320 Ah 8x6 V / 320 Ah

Ingebouwde acculader - 48 V / 25 A 48 V / 25 A - 48 V / 25 A 48 V / 25 A

Hydraulische olietank 71 l 71 l 71 l 71 l 71 l 71 l

Brandstoftank 47 l - - 47 l - -

Banden 26x12-16,5 26x12-16,5 26x12-16,5 26x12-16,5 26x12-16,5 26x12-16,5

Gewicht (met stempels) 4.300 kg 4.400 kg 4.400 kg 5.050 kg 5.150 kg 5.150 kg
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TOEPASSELIJKE NORMEN: EN 280, ANSI/SAIA A92.20

DS1523RT
Superdeck

ES1523RTP
Superdeck

DS1823RT
Superdeck

ES1823RTP
Superdeck DS2223RTP ES2223RTP

Draagvermogen 680 kg 680 kg 680 kg 680 kg 750 kg 750 kg

Draagvermogen 
uitgeschoven 227 kg 227 kg 227 kg 227 kg 750 kg 750 kg

Max. aantal personen 
(binnen/buiten) 7 7 6 4 4 4

Werkhoogte 15 m 15 m 18 m 18 m 22 m 22 m

Hoogte vloer 
werkplatform 13 m 13 m 16 m 16 m 20 m 20 m

Totale lengte 
(met stempels) 4,88 m 4,88 m 4,88 m 4,88 m 4,95 m 4,95 m

Totale breedte 2,27 m 2,29 m 2,27 m 2,29 m 2,46 m 2,46 m

Totale hoogte 
(leuning omhoog) 2,98 m 2,98 m 3,19 m 3,19 m 3,86 m 3,86 m

Transporthoogte 
(leuning omlaag) 2,28 m 2,28 m 2,49 m 2,49 m 3,00 m 3,00 m

Afmetingen 
werkplatform 
(lengte/breedte)

3,35x1,83 m 3,35x1,83 m 3,35x1,83 m 3,35x1,83 m  4,95 m x 2,25 m  4,95 m x 2,25 m

Verlenging van het 
werkplatform 2,10 m / 1,85 m 2,10 m / 1,85 m 2,10 m / 1,85 m 2,10 m / 1,85 m 2,7 m 2,7 m

Bodemvrijheid 22 cm 30 cm 22 cm 30 cm 40 cm 40 cm

Wielbasis 2,86 m 2,86 m 2,86 m 2,86 m 3,3 m 3,3 m

Draaicirkel 
(binnen/buiten) 2,35 m / 5,2 m 2,35 m / 5,2 m 2,35 m / 5,2 m 2,35 m / 5,2 m  1,25 m / 3,4 m  1,25 m / 3,4 m

Motor

Kubota V2403-
CR-EWO2

Stage V - 36,8 kW 
2700 omw/min

-

Kubota V2403-
CR-EWO2

Stage V - 36,8 kW 
2700 omw/min

-
Deutz D2.9 L4

Stage V - 36,4 kW
2600 omw/min

-

Rijmotor - 4x32 V / 3,3 kW - 4x32 V / 3,3 kW - 4 AC 32 V / 3,3 kW

Hefmotor - 2x48 V / 8,0 kW - 2x48 V / 8,0 kW - 2 AC 48 V / 8,0 kW

Verplaatsingssnelheid 
(gesloten) 6,1 km/h 5,0 km/h 6,1 km/h 5,0 km/h 5 km/h 5 km/h

Verplaatsingssnelheid 
(geopend) 1,1 km/h 1,0 km/h 1,1 km/h 1,0 km/h 0,4 km/h 0,4 km/h

Klimvermogen 50% 50% 40% 40% 40% 30%

Maximale hellingshoek 
werk 2°/3° 2°/3° 2°/3° 2°/3° 2°/3° 2°/3°

Accu's 12 V / 110 Ah 2x48 V/450 Ah 12 V / 110 Ah 2x48 V/450 Ah 12 V / 110 Ah 48 V / 630 Ah

Ingebouwde acculader - 48 V / 60 A - 48 V / 60 A - -

Hydraulische olietank 130 l 130 l 130 l 130 l 150 l 150 l

Brandstoftank 100 l - 100 l - 100 l -

Banden 33x12-20 33x12-20 33x12-20 33x12-20 355/55 D625 36x14-20

Gewicht (met stempels) 8.200 kg 8.200 kg 9.190 kg 8.900 kg 13.000 kg 13.400 kg
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TOEPASSELIJKE NORMEN: EN 280, ANSI/SAIA A92.20

OFFROAD-SCHAARHOOGWERKERS
TECHNISCHE GEGEVENS

DS2825RT ES2825RT DS3225RT ES3225RT

Draagvermogen 1.000 kg 1.000 kg 1.000 kg 1.000 kg

Draagvermogen 
uitgeschoven 1.000 kg 1.000 kg 1.000 kg 1.000 kg

Max. aantal personen 
(binnen/buiten) 4 4 4 4

Werkhoogte 28 m 28 m 32 m 32 m

Hoogte vloer 
werkplatform 26 m 26 m 30 m 30 m

Totale lengte 
(met stempels) 5,96 m 5,96 m 6,73 m 6,73 m

Totale breedte 2,50 m 2,50 m 2,55 m 2,55 m

Totale hoogte 
(leuning omhoog) 4,13 m 4,13 m 4,13 m 4,13 m

Transporthoogte 
(leuning omlaag) 3,19 m 3,19 m 3,19 m 3,19 m

Afmetingen 
werkplatform 
(lengte/breedte)

5,48x2,45 m 5,48x2,45 m 6,20x2,45 m 6,20x2,45 m

Verlenging van het 
werkplatform 2,1 m 2,1 m 2,1 m 2,1 m

Bodemvrijheid 23 cm 23 cm 20 cm 20 cm

Wielbasis 4,10 m 4,10 m 4,86 m 4,86 m

Draaicirkel 
(binnen/buiten) 3,5/6 m 3,5/6 m 3,8/6,3 m 3,8/6,3 m

Motor Deutz TD2.9 L4 
55 kW/2600 omw/min / DeutzTD2.9 L4 

55 kW/2600 omw/min /

Rijmotor / 4×48V/2,0KW / 4×48V/2,4KW

Hefmotor / 53V/28KW / 53V/28KW

Verplaatsingssnelheid 
(gesloten) 4,0 km/h 3,5 km/h 4,0 km/h 3,5 km/h

Verplaatsingssnelheid 
(geopend) 0,4 km/h 0,4 km/h 0,4 km/h 0,4 km/h

Klimvermogen 40% 30% 40% 30%

Maximale hellingshoek  
voor het werk 2°/3° 2°/3° 2°/3° 2°/3°

Accu's / 80V520AH / 80V520AH

Ingebouwde acculader / 80V/80A / 80V/80A

Hydraulische olietank 130 l / 130 l /

Brandstoftank 260 l 260 l 260 l 260 l

Banden 355/55D625 355/55D625 15-625 15-625

Gewicht (met stempels) 19.200 kg 19.700 kg 23.400 kg 23.900 kg
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GEMOTORISEERDE MASTHOOGWERKER
TECHNISCHE GEGEVENS

TOEPASSELIJKE NORMEN: EN 280, ANSI/SAIA A92.20

Rotatie bovenwagen 345°

Beweging jib +70°/-60°

Rijmotor 24 V / 1,5 kW

Hefmotor 24 V / 3 kW

Snelheid (gesloten) 4,5 km/h

Snelheid (geopend) 0,5 km/h

Snelheid omhoog/omlaag 95 / 50 sec

Accu's 24 V / 240 Ah

Ingebouwde acculader 24 V / 30 A

Klimvermogen 25%

Maximale hellingshoek werk 
(gebruik binnen) 2,5°

Banden 381x127 mm

Gewicht 2950 kg

Draagvermogen 200 kg

Max. aantal personen 2

Werkhoogte 11,2 m

Maximumhoogte werkplatform 9,2 m

Maximale horizontale reikwijdte 3 m

Hoogte scharnierpunt 7,89 m

A Totale lengte 2,72 m

B Totale breedte 1 m

H Totale hoogte 1,99 m

Afmetingen werkplatform 
(lengte/breedte) 0,62 m x 0,87 m

Bodemvrijheid (gesloten) 0,06 m

Bodemvrijheid (geopend) 0,019 m

C Wielbasis 1,22 m

Draaicirkel (binnen/buiten) 0,23 / 1,65 m



De informatie in deze brochure dient ter indicatie en kan te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
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