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Kwaliteit, vakmanschap en innovatie.
Het geheim zit hem in de maat. Duidelijke ideeën zijn 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

Magni Telescopic Handlers Srl is opgericht in 2013. Vanaf dat 
moment hebben we het ruimste assortiment telescopische 
verreikers op de markt ontwikkeld dat bestaat uit roterende, 
telescopische verreikers, heavy-duty vaste modellen en 
telescopische verreikers met vaste mast voor de bouwsector. 
Italië was niet langer genoeg en dus hebben we 6 nieuwe 
vestigingen geopend: 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.
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De RTH-serie is het resultaat van jarenlange ervaring en 
onderzoek in de wereld van roterende, telescopische 
verreikers.
De RTH-serie voldoet aan de behoeften van onze klanten 
met betrouwbare en sterk presterende machines.
De RTH-serie voldoet op volledig veilige wijze aan 

MAGNI: ERVARING, BETROUWBAARHEID 
EN VEELZIJDIGHEID

TELESCOPISCHE VERREIKER
OFF-ROAD-KRAAN

HOOGWERKER

3 machines in 1

de meest uiteenlopende operationele behoeften en 
garandeert onder alle werkomstandigheden de beste 
hefprestaties.
Met zijn 360° draaiende bovenwagen en grote 
veelzijdigheid is de RTH-serie de keuze bij uitstek om 
met een multifunctionele machine de efficiëntie te 
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maximaliseren.  De Magni RTH-producten garanderen 
ongeëvenaarde veelzijdigheid dankzij zeer uitgebreid 
assortiment beschikbare accessoires (vorken, haken, 
jibs, werkplatforms, enz.) en het automatische 
herkenningssysteem (R.F.ID.) voor de juiste koppeling van 
het toebehoren.
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De innovatieve Magni cabine is ontworpen om de 
bestuurder een veilige en uiterst comfortabele 
werkomgeving te verzekeren.
Het zicht vanuit de cabine is totaal, dankzij de 
grote voorruit die vanaf de voeten tot boven het 
hoofd van de bediener loopt en hem volledig zicht 
geeft op de last, zowel bij een volledig uitgeschoven 
mast omhoog, of omlaag, tot op de grond. 

COMFORT 
IN DE CABINE

De cabine is FOPS/ROPS gecertificeerd met 
veiligheidskooi voor bescherming van de bovenkant om 
ook in de meest delicate situaties de veiligheid van het 
werk te garanderen. 
De cabine staat volledig onder druk om de bestuurder 
onder alle bedrijfsomstandigheden een veilige 
werkomgeving te bieden.

FOPS/ROPS 
DRUKCABINE

CABINE MET VOLLEDIG ZICHT 
MET GEPATENTEERD ONTWERP

VO
LL

ED

IG
ZICHT
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De cabine heeft onlangs ook een praktische 
bekerhouder gekregen. Een accessoire die de 
bestuurders zeer op prijs stellen omdat ze zo tijdens 
pauzes in het werk ook in de cabine kunnen genieten 
van een kopje koffie of een drankje. De cabine heeft 
standaard een USB-aansluiting die ideaal is voor het 
opladen van tablets en smartphones. 

Magni-machines hebben een volledig 
filtratiesysteem van de lucht. Deze functie, die 
standaard op alle RTH-modellen wordt aangeboden, 
maakt het gebruik van de machines ook in vervuilde 
of besmette omgevingen mogelijk. U hoeft alleen 
maar het filter te vervangen op basis van uw 
operationele behoeften.

100% 
LUCHTFILTRATIE

De RTH-serie is overal ter wereld inzetbaar, van 
Siberië tot de woestijnen van Afrika. Alle machines 
van de RTH-serie hebben standaard verwarming en 
airconditioning.
(Uitgezonderd de RTH 4.18)

VERWARMING
AIRCONDITIONING

VERSTELBARE 
STUURKOLOM BEKERHOUDER

Een rijpositie die maximaal comfort en ergonomie
biedt is cruciaal op het werk. Met de Magni RTH-cabine 
past u de stuurkolom eenvoudig aan voor de meest 
ergonomische en comfortabele positie. Wanneer de 
stuurkolom verticaal staat kan de bestuurder bovendien 
gemakkelijk in de cabine klimmen. Voor een optimale 
ondersteuning van de rug kunt u de stoel ook naar voren 
of naar achteren verstellen.
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STANDAARD TOUCHSCREEN

Alle Magni-modellen van 4 tot 5 ton hebben 
een touchscreen van 7". De op het touchscreen 
geïnstalleerde software voor het beheer van de 
machine is geoptimaliseerd voor het verzamelen van 
alle gebruiksgegevens die geordend over 5 pagina's 
worden weergegeven. Ook voor minder ervaren 
gebruikers is het bladeren door de pagina's heel 
eenvoudig en intuïtief.

EXTRA-WIDE TOUCHSCREEN

De cabine van de modellen met een hefvermogen van 6, 
7, 8 en 13 ton is verrijkt met een extra breed touchscreen 
van 10''. Met het geïnstalleerde Linux-besturingssysteem 
bladert u sneller en soepeler door de pagina's, ook bij 
langdurig gebruik. Op het grotere display zijn ook de 
lastdiagrammen beter leesbaar. Het touchscreen van 
deze modellen heeft een eenvoudiger te gebruiken en 
bijgewerkte software om bij elke bewerking maximale 
intuïtiviteit te verzekeren.

BEDIENINGSPANEEL

MAGNI BEDIENINGSPANEEL

Met het gebruiksvriendelijke en intuïtieve touchscreen 
bedient u de hele machine. Het kleurendisplay geeft 
meer dan 170 gedetailleerde foutmeldingen weer in 12 
programmeerbare talen. Het touchscreen kan ook met 
een joystick worden bediend. Voor het afstempelen en 
automatisch nivelleren van de machine kunt u ook de 
speciale bedieningsknoppen gebruiken.

GEÏNTEGREERDE FOUTDIAGNOSE
De eenvoudige en snelle foutdiagnose van de 
elektronisch en elektrisch bestuurde componenten 
verzekert korte stilstandtijden van de machine. Bij een 
foutmelding onderbreekt het systeem automatisch alle 
hydraulische bewegingen en verschijnt een alarmcode 
dat het type storing identificeert.
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MAGNI COMBI
TOUCH SYSTEM

Het Magni Combi Touch System is een volledig nieuw 
concept voor het besturen van de machine. Dankzij 
het gebruik van pictogrammen is de bediening zeer 
gebruiksvriendelijk en intuïtief voor zowel ervaren als 
onervaren bestuurders. Het Combi Touch systeem 
toont de verschillende functies verdeeld over 5 
hoofdpagina’s. Elke pagina kan makkelijk worden 
opgeroepen met een specifieke knop op de joystick.

RIJ- EN AANDRIJVING-PAGINA 

Bovenaan deze pagina staan alle 
gegevens over de transmissie en 
de onderdelen ervan afgebeeld 
in de vorm van een klassiek 
dashboard. In het onderste 
gedeelte van het scherm kiest 
u het type besturing. De keuze 
wordt vereenvoudigd door 
de aanwezigheid van twee 
uitlijningssensoren. U kunt ook de 
snelheid instellen (haas/schildpad).

STABILISATIEPAGINA

De RTH-serie beschikt over een 
interactief afstempelvlak, elk stempel 
herkent namelijk op onafhankelijke 
wijze zijn eigen reikwijdte. Op basis 
van deze informatie berekent 
de software automatisch het 
progressieve lastdiagram dat zich 
onmiddellijk aanpast aan de toename 
van de lengte van de stempel. Op 
deze wijze heeft de machine altijd 
het beste lastdiagram. De RTH-serie 
heeft een elektronisch waterpas die 
de automatische nivellering van de 
stempels mogelijk maakt.

LASTDIAGRAMPAGINA

Magni maakt gebruik van 
het “Load Moment Indicator” 
systeem van lastmoment-
indicatoren, dat overeenstemt 
met alle normen en 
regelgevingen voor kranen. 
Het display toont een dynamisch 
lastdiagram voor een continue 
weergave van het zwaartepunt 
van de last. 

BEDIENINGSPANEEL
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4 5 Extra

GEPERSONALISEERDE PAGINA

Op deze pagina worden de 
beperkingen voor de rotatie 
van de bovenwagen ten 
opzichte van de 360° en ook 
de werkhoogte weergegeven. 
U kunt hier de hydraulische 
snelheden voor het stijgen en 
dalen en het in- en uitschuiven 
van de mast, de rotatiesnelheid 
van de bovenwagen, de 
rotatie van de vorken en de 
toebehorenfuncties voor 
gevaarlijke en herhalende 
manoeuvres aanpassen.

DIAGNOSEPAGINA VOLVO 
STAGE V-MOTOREN*

Deze pagina is gewijd aan de 
prestaties van de Volvo Stage 
V-motoren. De bestuurder 
kan het percentage van 
obstructie van de katalysator 
controleren en rechtstreeks de 
regeneratieprocedure van het 
roetfilter (DPF) starten.

*Uitsluitend beschikbaar voor de Volvo Stage V-motoren

BEDIENINGSPAGINA

Bovenaan deze pagina ziet u 
de basisfuncties van de cabine 
afgebeeld (bv. temperatuur en 
ventilatie). Het middengedeelte 
is bestemd voor de verlichting 
van de machine en in het 
onderste gedeelte vindt u de 
verschillende beschikbare opties 
voor de overgang van cabine- naar 
afstandsbediening.
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Ontdek hoe het nieuwe GPS-systeem waarmee alle telescopische verreikers van Magni zijn 
uitgerust, u kan helpen bij het beheer van uw vloot. Een globale visie waarmee u elke beweging 
van de voertuigen van uw vloot kunt bewaken en traceren en die op het bedieningspaneel de 
meest relevante gegevens weergeeft. 

De nieuwe app
voor het beheer

van de machinevloot

Je hele vloot in
de palm van je hand. 

Drie jaar gratis gebruik van 
de MyMagni-app op alle 

nieuwe machines.

EFFICIËNT: De monitoring van de bedrijfsuren en de assistentie-gerelateerde 
waarschuwingen verbeteren de onderhoudsplanning. De technische 
waarschuwingen en de gegevens met betrekking tot het onderhoudswerk helpen u 
om uw vloot altijd operationeel en in optimale operationele staat te houden. 
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VLOOT - HOME
Deze pagina toont niet alleen de exacte positie 
van elke unit, maar geeft er ook met een 
kleurcode de operationele status van aan.

KLASSIEK
Vanuit dit gedeelte heeft u toegang tot de 
standaardmodules, zoals rapporten, onderhoud, 
alarmen en toegangscontrole.

VLOOT-INVENTARIS
Vanuit dit gedeelte kunt u gemakkelijk overgaan 
tot de segmentering en weergave van grafieken 
met betrekking tot de vloot, om op gemotiveerde 
wijze zakelijke beslissingen te kunnen nemen.

EEN VOERTUIG ZOEKEN
Door het instellen van specifieke filters op de 
pagina vindt u vanuit dit gedeelte in realtime alle 
relevante informatie, zoals geolocatie en GPS-
status.

CAN BUS-GEGEVENS
Dit is de pagina van waaruit u het dagelijks 
gebruik en de CAN BUS-gegevens kunt 
controleren en eventuele actieve gebeurtenissen 
betreffende alle machines in de vloot kunt 
bewaken.

• Motoruren / totaal voertuiguren
• Totaal brandstofverbruik motor
• Temperatuur motorkoelvloeistof
• Temperatuur motorolie
• Peil en druk motorolie

• Alarmfoutcode van LMI
• SPN machine-alarm
• FMI-foutcode voor motoralarm
• Bypass sleutel

MOTOR VEILIGHEIDBELANGRIJKSTE 
KENMERKEN:

MyMagni Desktop
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Dit is een lichte versie van de applicatie die normaal 
op een desktop-pc wordt gebruikt en geoptimaliseerd 
is voor het mobiele beheer van de machinevloot. Met 
deze app identificeert u de machines die onmiddellijk 
onderhoud nodig hebben om mogelijke storingen te 
voorkomen. Het gebeurtenissenlogboek verzamelt en 
toont alle belangrijke gebeurtenissen met betrekking 
tot de machine, zoals CAN-foutcodes, preventieve 
controles en assistentie, defecten en zelfs vertragingen 
bij het uitvoeren van het gepland onderhoud.

CHAT: dit berichtencentrum helpt u de lopende 
communicaties met de klanten te volgen. U kunt 
ook video- en foto's met hoge resolutie delen.

U vindt MyMagni in de Apple Store en de Google Play 
Store. Met een simpele aanraking van het scherm 
van uw smartphone verbindt u zich met de vloot om 
problemen op te lossen en de stilstandtijd van de 
machine te verminderen.

Veel plezier met MyMagni Mobile. 

AANDUIDINGEN BETREFFENDE DE OVEREENSTEMMING
CE - voldoet aan Richtlijn 2014/53/EU (RED), zoals aangegeven in de EU-conformiteitsverklaring.
FCC en IC - het product bevat radiozenders die gecertificeerd zijn in overeenstemming met de relevante bepalingen van CFR 47 en de normen en voorschriften van 
Industry Canada.
PTCRB - certificaat in overeenstemming met het North American Permanent Reference Document 03 betreffende protocollen voor het beheer van radiobronnen en 
cellulaire communicatie.
Automotive - E1-certificaat als elektrische/elektronische eenheid (UEE) voor installatie op voertuigen volgens Reglement (VN) R10 van de Verenigde Naties (VN).
Omgevingsklasse - getest voor toepassingen op zware voertuigen (SAE J1455) met betrekking tot voertuigen en terreinvoertuigen. Beschermingsgraad behuizing: IP67.

MyMagni Mobile

CONTROLE VAN HET VOERTUIG

• Voertuigrichting en -snelheid
• Versnelling ingeschakeld en DEF-niveau
• Modus werken en confi guratie toebehoren
• AdBlue-tankniveau
• Batterijspanning

• Onderhoud plannen
•  Resterend aantal uren tot volgend 

onderhoud
• Controle oliepeil
• Controle fi lterstatus

ONDERHOUD

• Huidige mastlengte en -hoogte
• Werkelijke belasting en huidige max. belasting
• Belasting machine
• Maximaal hefvermogen
• Mast in beweging

POSITIE VAN DE LAST / MAST
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Report signifi cant machine activities:

VEILIG: De "geo-fence" alarmwaarschuwingen informeren de gebruiker in realtime wanneer 
een machine de omtrek van het vooraf bepaalde werkgebied verlaat en waarschuwt hem 
in geval van ongeautoriseerd gebruik van het voertuig. De veiligheidswaarschuwingen 
waarschuwen over storingen of veiligheidsproblemen.

SMART: Een eenvoudige en intuïtieve interface, geoptimaliseerd voor zowel desktop- als 
draagbare apparaten. Elke pagina toont verschillende gegevenssets waarbinnen u met het 
speciale menu kunt navigeren. Met MyMagni verbindt u zich waar ook ter wereld met uw vloot.
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BEST LIFTING 
PERFORMANCE

OPTIMALE 
HEFPRESTATIES

MAX. 
HEFVERMOGEN:
van 4 t/m 13 ton

MAX. 
HEFHOOGTE: 

van 18 t/m 51 m

ROTATIE 360°
(Uitgezonderd

model 4.18)

MAX. HORIZONTALE 
REIKWIJDTE

35 m

VEILIG, STERK EN BETROUWBAAR

Onze serie van roterende telescopische verreikers 
combineert vakmanschap, innovatie en technologie, om 
onder alle omstandigheden maximale prestaties te bieden. 
Onze unieke benadering van het onderzoek en de 
ontwikkeling van nieuwe producten en technologieën stelt 
ons in staat ons assortiment voortdurend aan te passen en te 
verbeteren om onze klanten altijd de beste werkoplossingen 
te bieden. De RTH-serie die is samengesteld uit "drie-in-één" 
machines van nature (heftruck, kraan en werkplatform), is de 
ideale oplossing voor elk type bouwplaats.

DE ROTERENDE COMPONENT VAN LIEBHERR

Magni is een partnerschap aangegaan met de Afdeling 
componenten van Liebherr voor de levering van de 
rotatietechnologie voor de RTH-serie.
Alle modellen met een hefvermogen van 6, 7, 8 en 13 ton 
zijn uitgerust met rotatiesystemen die deze technologie 
gebruiken.
Magni, voor steeds grotere hoogtes en precisie.

BELANGRIJKSTE 
KENMERKEN
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41°/6
5°

4.18 63 % 6.30 44 %

5.18 48 % 6.35 65 %

5.21 45 % 6.39 65 %

5.23 44 % 6.46 50 %

5.25 43 % 6.51 42 %

6.21 41 % 7.26 46%

6.23 41 % 8.25 65 %

6.25 41 % 13.26 50 %

4.18 285 mm 6.30 320 mm

5.18 330 mm 6.35 320 mm

5.21 330 mm 6.39 320 mm

5.23 330 mm 6.46 340 mm

5.25 330 mm 6.51 340 mm

6.21 330 mm 7.26 320 mm

6.23 330 mm 8.25 300 mm

6.25 330 mm 13.26 380 mm

KLIMVERMOGENBODEMVRIJHEID

GARANTIE AUTOMATISCHE 
PARKEERREM

Alle RTH-modellen hebben 24 maanden garantie op 
onderdelen en assistentie*.

De Garantie van Magni is alleen van toepassing als de 
machine na de aankoop als nieuw regelmatig door een 
erkende Magni-dealer aan de voorziene periodieke 
controles is onderworpen.

Onze garantie dekt alle defecten die kunnen worden 
toegeschreven aan materiaal- of fabricagefouten 
gedurende een periode van maximaal 2 jaar of 2.000 
bedrijfsuren van de machine. 

Onze klantenservice en de afdeling reserveonderdelen 
staan elke dag van het jaar klaar om de klanten te 
helpen.

Deze functie maakt een beter beheer van de 
parkeerrem mogelijk om het rijden met de machine nog 
eenvoudiger en veiliger te maken. De functie kan alleen 
worden ingebouwd op machines met motoren die 
voldoen aan de Stage V-specificaties.

Dankzij deze functie hoeft u niet langer de speciale 
knop op de stuurkolom te gebruiken om de parkeerrem 
in en uit te schakelen.

Telkens wanneer het voertuig een snelheid van bijna 
nul bereikt wordt de rem automatisch ingeschakeld 
en weer uitgeschakeld wanneer het pedaal voor de 
vooruitbeweging wordt ingetrapt met de FNR in de 
Drive-modus.
(Uitgezonderd de RTH 4.18)

*Verbruiksartikelen vallen niet onder de garantie.
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-8° +8°0°

NIVELLEERSYSTEEM OP WIELEN

Het nivelleersysteem op wielen is standaard aanwezig op 
alle modellen van de RTH-serie en helpt de bestuurder 
om ook op oneffen grond in alle veiligheid te werken. 
Met dit mechanisme kan de machinist de nivellering van 
de machine aanpassen om voor elk type bewerking over 
het volledige lastdiagram te kunnen beschikken, ook 
wanneer onder normale omstandigheden de helling van 

De krachtige hydrostatische transmissie geeft elk 
wiel de benodigde kracht voor zelfs de moeilijkst 
begaanbare terreinen en steilste hellingen. De RTH's 
hebben 4-wielaandrijving, 2 versnellingen vooruit 

en achteruit en een pendelas achter en garanderen 
perfecte stabiliteit en kracht op praktisch elke 
ondergrond. Met de indrukwekkende bodemvrijheid is 
vrijwel elke hindernis overbrugbaar.

PRESTATIES 
OP WIELEN

het terrein de hefprestaties zou kunnen beïnvloeden.
Magni heeft ook een extra inrichting voor de veiligheid 
van het nivelleren ingevoerd; als de bestuurder probeert 
om handmatig de hellingshoek van de machine op 
een schuin terrein te corrigeren, zal het systeem de 
hellingshoek van de machine meten en alleen de 
compensatie in de juiste richting toestaan.

GEBRUIK OP 
HET TERREIN
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TYPES BESTURING

AUTOMATISCHE WIJZIGING TYPE BESTURING

1
Concentrische 
vierwielbesturing: 
voor een betere draaicirkel 
en om binnen afgesloten 
ruimtes te bewegen

2
Voorwielbesturing: 
voor het rijden op de weg

3
Krabbesturing: 
voor diagonale verplaatsingen 
tijdens het werk

Voor extra comfort tijdens lange werksessies hebben we een extra functie voor het beheer van de types besturing 
toegevoegd. Met het automatische systeem voor de wijziging van het type besturing kunt u het type besturing wijzigen 
zonder dat u eerst handmatig de wielen hoeft uit te lijnen. Deze functie verbetert niet alleen het comfort en de 
veiligheid, maar ook de prestaties van uw Magni-model.
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TECHNISCHE 
KENMERKEN

AUTOMATISCHE 
VERGRENDELING 
VAN HET DIFFERENTIEEL 
VAN DE ACHTERAS BIJ EEN 
ROTATIE VAN MEER 
DAN +/- 5° 

Planetaire 
eindaandrijvingen en 
remmen in oliebad op 
4 wielen.

TRANSMISSIE

De elektronisch geregelde hydrostatische transmissie, 
bestaande uit een elektronisch geregelde variabele 
verplaatsingspomp (werkdruk 500 bar) zorgt voor een 
nauwkeurige en progressieve snelheidsregeling om de 
last veilig te positioneren. De automatische kalibratie 
van de hydrostatische pomp en de motor met variabele 
cilinderinhoud verzekert een perfecte balans tussen 
snelheid en trekkracht. 
Met de versnellingsbak met 2 versnellingen kunt u op 
de openbare weg (snel) en op ruw terrein (langzaam) te 
rijden.

ASSEN

De assen van de RTH-serie, met planetaire aandrijving 
en remschijven in oliebad hebben bovenliggende 
stuurcilinder om hem te beschermen tegen eventuele 
botsingen. De achteras is een pendelas die een goede 
begaanbaarheid op ruw terrein verzekert, hoewel 
de machine voor meer stabiliteit een automatische 
vergrendeling van het differentieel heeft na de rotatie 
van de bovenwagen van +/-5°.
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HYDRAULISCH 
SYSTEEM

Alle motoren van de RTH-serie voldoen aan 
Verordening (EU) 2016/1628 inzake de 
emissiestandaarden. 

Magni monteert als eerste fabrikant Stage 
V-motoren. De topmodellen van onze serie 
worden uitgerust met VOLVO-motoren die de beste 
prestaties van hun klasse kunnen garanderen, ook 
voor toepassingen die hoge hefvermogens vereisten. 
De kleinere modellen van de serie, tot en met de RTH 
5.25, krijgen de krachtige Stage V-motoren van Deutz.
Het elektronisch beheer van de transmissie 
verzekert een perfecte aanpassing van de 
motorkoppelschommelingen voor optimale prestaties 
met een tot 10/15% lager brandstofverbruik en een 
langere levensduur van de componenten.
Het motorcompartiment is ontworpen om gemakkelijk 
toegankelijk te zijn en de inspectie van de motor te 
vergemakkelijken.

Alle modellen vanaf de RTH 5.18 hebben een load 
sensing -systeem (effectieve werkdruk 350 bar). Het 
bestaat uit een LS-hogedrukpomp (voor hydraulische 
bewegingen); twee elektro-proportionele joysticks en 
een SIL 2-hoofdventiel conform de EN 13489-norm 
betreffende elektronische regelingen.

De luchtdichte fittingen, thermoplastische slangen en 
stalen leidingen garanderen een perfecte afsluiting.
Het elektronisch beheer van de hydrauliek bepaalt het 
perfecte motortoerental voor de vereiste hydraulische 
kracht, met als gevolg een vermindering van het 
brandstofverbruik. 
Met de Magni-software kunt u de flow sharing 
beheren en tegelijkertijd de veiligheid en precisie 
van alle hydraulische bewegingen verzekeren 
(tot 3/4 bewegingen per keer).

TYPE 
MOTOR
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ELEKTRISCH 
SYSTEEM

Lijn 0

Lijn 1

BOVENWAGEN

WAGEN

Regeleenheid 
"Wagen"

Regeleenheid uitbreiding "Wagen"

Diagnose

CAN RES

Motor

Transmissie

Toebehorenher-
kenning

Diagnose op 
de stuurkolom

Regeleenheid 
«bovenwagen»

CAN-
verzamelaar

Ventielenblok en 
afstandsbediening

Kabelopwinder mast

Encoder

Niveausensor 
en SCU-kaart

Joystick

CAN-
verzamelaar

CAN-verzamelaar

Draaikrans

Het elektrische circuit is conform 
beschermingsklasse IP67, beschermd tegen 
infiltratie van vuil en water en werkt op 24V.

De RTH-serie is uitgerust met een CAN BUS-circuit, 
dat alle gegevens met betrekking tot de 
elektronische componenten verzamelt. Op het 
touchscreen vindt u alle informatie over de 
motor, transmissie, hydrauliek en het systeem van 
lastmoment-indicatoren. 

De CAN BUS-technologie vereist circa 1/3 minder 
elektrische kabels, met aanzienlijk minder kans op 
storingen in het circuit en betere betrouwbaarheid 
van de machine.

TECHNISCHE 
KENMERKEN
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TECHNISCHE 
KENMERKEN

Alle modellen van de RTH-serie beschikken aan de kop van de mast over het 
automatische herkenningssysteem van het toebehoren R.F.ID. Het is een 
automatisch systeem voor de herkenning van het toebehoren dat na montage 
van het toebehoren op de machine, de kenmerken ervan onmiddellijk verwerkt 
in het lastdiagram en het lastbeperkingssysteem aanpast. 
Het lichte gewicht van het nieuwe aansluitsysteem verbetert de hefprestaties. 
Dit systeem maakt de machine van de RTH-serie veel veiliger en voorkomt het 
risico van een verkeerd toebehoren.

AUTOMATISCHE HERKENNING 
VAN HET TOEBEHOREN
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MASTCONSTRUCTIE

Het blok van gelaste buizen voorkomt de wrijving tussen de 
afzonderlijke lijnen die uitgelijnd blijven en draagt bij aan een 
drastische vermindering van de storingen.
De glijsloffen zijn bevestigd op stalen blokken en verzekeren 
een soepele beweging van de constructie.

De extreem robuuste en stijve mast is gemaakt van hoogsterkte staal maar is 
ook uitzonderlijk licht en verhoogt het hefvermogen van de machine terwijl het 
doorbuigen ervan wordt voorkomen. De uitschuiving van de delen wordt gestuurd 
door een cilinder. Dankzij een systeem van volledig in de mast verwerkte dubbele 
kettingen en hydraulische leidingen, worden breuken als gevolg van botsingen 
sterk verminderd. 
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A B

0.0°

AUTO

Op alle kleinere modellen worden de compacte 
afmetingen van het chassis benadrukt door de 
op dezelfde as gemonteerde klapstempels; indien 
ingeklapt blijven de stempels binnen de omtrek van de 
machine zonder de bodemvrijheid van de machine te 
beïnvloeden.
De uitgeklapte stempels hebben een heel compact 
afstempelvlak nodig, met behoud van een 
indrukwekkende hefvermogen.

De prestaties van kleinste modellen worden 
onderstreept door de kleine wielbasis die een 
verbeterd hefvermogen op wielen garandeert 
terwijl de compactheid wordt verzekerd door een 
grotere stuurhoek die een kleinere draaicirkel en 
het manoeuvreren in kleine ruimtes mogelijk maakt.

KLAPSTEMPELS

De klapstempels van Magni kunnen makkelijk 
worden uitgeschoven geplaatst. Dankzij het grote 
steunoppervlak dat een perfecte plaatsing op elk 
type terrein mogelijk maakt, garanderen de stempels 
perfecte stabiliteit. 

Wanneer u werkt op een hellende of oneffen 
ondergrond, start u met het eenvoudige indrukken van 
een enkele knop de automatische nivellering van de 
machine op de stempels. Een elektronisch waterpas 
registreert de hellingshoek van de machine en brengt 
deze terug naar de horizontale stand. Het groene puntje 
op de touchscreen toont het waterpas van de machine 
voor een constante bewaking ervan door de bestuurder.

De ingeklapte stand is ideaal voor het verplaatsen 
binnen bouwplaatsen met krappe ruimtes, omdat 
de stempels volledig binnen de buitenomtrek van de 
machine blijven.

4.18 5.18 5.21 5.23 5.25

A
(mm) 350 350 350 350 350 

B
(mm) 304 304 304 304 304 

Max. druk op de 
grond (kgf/cm2)

13,8 13,8 13,8 13,8 13,8

AUTOMATISCHE 
NIVELLERING
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0.0°

AUTO

28

De grotere modellen hebben schaarstempels die 
zich volledig binnen de buitenomtrek van de machine 
bevinden wanneer ze gesloten zijn. De boven elkaar 
gelegen balken van de stempels zijn aan het frame 
bevestigd zonder de bodemvrijheid te beïnvloeden. 
De stempels kunnen gelijktijdig of afzonderlijk worden 
bediend en passen zich perfect aan het werkgebied aan.

SCHAARSTEMPELS

WEGGEWERKT IN DE BUITENOMTREK

Mede dankzij het grote raakvlak dat het gevaar van 
wegzakken in het terrein voorkomt garandeert het 
in- en uitschuifproces van de stempels een stabiele 
afstempeling op elke ondergrond. Tegelijkertijd 
verzekert dit systeem een automatische sluiting van de 
stempelvoet binnen de omtrek van de machine.

Wanneer u werkt op een hellende of oneffen ondergrond, 
start u met het eenvoudige indrukken van een enkele 
knop de automatische nivellering van de machine op 
de stempels. Een elektronisch waterpas registreert 
de hellingshoek van de machine en brengt deze terug 
naar de horizontale stand. Het groene puntje op de 
touchscreen toont het waterpas van de machine voor een 
constante bewaking ervan door de bestuurder.

AUTOMATISCHE 
NIVELLERING
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COMPACTE STABILISATIE

Dankzij de enorme flexibiliteit neemt de afstempeling 
met schaarstempels weinig ruimte in beslag. 
Ook bij een gedeeltelijke afstempeling is de machine 
geprogrammeerd om voor iedere zijde het best 
mogelijke lastdiagram te garanderen.

PRESTATIES VAN 360°

Wanneer ze volledig zijn uitgeschoven garanderen 
de stempels, dankzij de vierkante stabilisatiebasis, 
maximale prestaties voor werk over 360°. Op deze 
manier kan elk werk eenvoudig worden uitgevoerd.

S T A B I L I T E I T
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A B*

PADS VAN DE STEMPELS

We hebben een specifiek ontwerp gebruikt voor de pads 
van de schaarstempels om een perfecte grip te verzekeren 
en elke mogelijkheid van wegglijden te voorkomen. 
Het grote contactoppervlak is ontworpen om de last 
gelijkmatig te verdelen over de grond en de werking van de 
machine adequaat te ondersteunen.
Optioneel zijn extra steunvlakken beschikbaar voor de 
stempels om het afstempelvlak te vergroten en de druk op 
de grond te verminderen.

STILLE SLUITING

Op de nieuwe RTH-serie heeft Magni een functie 
aangebracht waarmee u de beweging van de 
schaarstempels tijdens het sluiten van het systeem kunt 
vertragen, waardoor deze fase nog soepeler en beter 
uitgekalibreerd verloopt.

SCHAARSTEMPELS

6.21 6.23 6.25 6.30 6.35 6.39 6.46 6.51 7.26 8.25 13.26

A
(mm) 390 390 390 490 490 490 610 610 490 490 610

B
(mm) 320 320 320 320 320 320 360 360 320 320 360

Max. druk op de 
grond (kgf/cm2)

12,2 12,2 12,2 12,2 12,2 12,2 13 13 12,2 12,2 13

*De afmetingen hebben alleen betrekking op het oppervlak dat in contact staat met de grond, afgezien van de gevouwen randen van de pads van de stempels.
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VEELZIJDIGHEID

De schaarstempels zijn ook perfect voor werk in de krapste 
omstandigheden en passen in de ruimtebeperkingen van 
elke bouwplaats. 
De ongelooflijke veelzijdigheid van het systeem maakt 
de onafhankelijke uit- en inschuiving mogelijk van elke 
stempel, afhankelijk van de obstakels in de omgeving.
Gegarandeerde prestaties over 360°, met 
hefvermogen aangepast aan de uitschuiving van de 
stempel. Het geoptimaliseerde beheer van het lastdiagram 
vereenvoudigt het werk van de bestuurder en garandeert 
hem altijd het best beschikbare lastdiagram, ongeacht de 
configuratie en positie van de machine.

BEDIENINGSORGANEN VOOR DE 
UITSCHUIVING VAN DE STEMPELS

De configuratie van de stempels kan vanaf het speciale 
scherm worden opgeslagen. Alle stempelposities 
worden opgeslagen in het geheugen en de ingebouwde 
software stelt ze beschikbaar wanneer de machine de 
volgende keer wordt opgestart.

80%
uitschuiving

=
80%

hefvermogen

100%
uitschuiving

=
100%

hefvermogen

30%
uitschuiving

=
30%

hefvermogen

50%
uitschuiving

=
50%

hefvermogen
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E

C

F

BA

D

LOAD MOMENT INDICATOR

Om de maximale veiligheid te garanderen voldoen alle 
machines van de RTH-serie aan de productnormen 
voor vorkheftrucks, kranen en hoogwerkers. 
Alle verreikers van Magni zijn uitgerust met een 
lastbegrenzingssysteem (LMI) die voor ieder 
toebehoren specifieke lastdiagrammen opslaat en 
continu 

Dynamische weergave 
van alle verzamelde 
gegevens op het 
touchscreen van de 
bediener.

Meting van het gewicht 
van de last middels 4 
druksensoren: 2 op de 
hefcilinder en 2 op de 
compensatiecilinder.

Automatische detectie van de 
configuratie van de stempels met 
potentiometers in de balken om ze 
te beschermen.

Meting van de positie 
van de bovenwagen 
met rotatiesensoren 
in de draaikrans. 

Potentiometer 
voor de meting 
van de hoek en 
lengte van de mast 
met redundante 
veiligheid.

Zwaailicht.

TECHNISCHE 
KENMERKEN

de positie van de last in de ruimte analyseert en 
dynamisch - op basis van de configuratie van de 
machine - het juiste lastdiagram toont.
Bij een overbelasting schakelt het systeem automatisch 
alle belastende bewegingen uit om er het sluiten van 
mogelijk te maken.
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