PODSUMOWANIE
SERIA RTH

Dane w tym katalogu są podane w celach informacyjnych i mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Jakość, fachowość i innowacyjność.
Sekret tkwi w precyzji. W biznesie niezbędne są klarowne pomysły:
musimy wiedzieć, dokąd chcemy iść i co chcemy stworzyć.
A w Magni dokładamy wszelkich starań, aby to osiągnąć.
Riccardo Magni – Prezes

Firma Magni Telescopic Handlers została założona w 2013
roku. Tak rozpoczął się rozwój najszerszej oferty ładowarek
teleskopowych

na

rynku;

od

ładowarek

obrotowych

po wytrzymałe modele ładowarek teleskopowych. Same
Włochy nie wystarczały, dlatego firma otworzyła sześć
swoich filii w różnych krajach: Magni TH France, Magni UK,
Magni America, Magni Deutschland, Magni SA i Magni Asia
Pacific. Aby zaoferować Klientom najlepszą dostępną obsługę
serwisową i handlową, stworzyliśmy sieć ponad 300 dealerów
i liczba ta stale rośnie. A to dopiero początek naszej historii.
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MAGNI: DOŚWIADCZENIE,
NIEZAWODNOŚĆ I WSZECHSTRONNOŚĆ

Seria RTH powstała w wyniku wieloletnich badań
i testów w dziedzinie obrotowych ładowarek
teleskopowych.
Naszym celem było wyprodukowanie maszyn, które
będą zaspokajać wszystkie potrzeby naszych Klientów,
wzbudzą zaufanie rynku oraz będą charakteryzowały
się wysoką wydajnością.

Seria RTH została zaprojektowana tak, aby dostosować
się do każdego miejsca pracy i działać z maksymalnym
bezpieczeństwem, gwarantując najlepsze parametry
podnoszenia w każdych warunkach.
Obrotowa wieża 360° i jej wszechstronność sprawiają,
że nasza seria RTH jest idealnym wyborem dla tych,
którzy chcą osiągnąć maksymalną wydajność przy
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użyciu tylko jednej maszyny potrafiącej wykonywać
wiele różnych zadań. Dzięki szerokiej gamie
dostępnego osprzętu (widły, haki, żurawiki, platformy
robocze i nie tylko) oraz systemowi automatycznego
rozpoznawania osprzętu R.F.ID, zapewniającemu
bezpieczne podłączanie, Magni RTH zawsze
gwarantuje najwyższą wszechstronność.
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KOMFORTOWA
KABINA

W PEŁNI PRZESZKLONA,
OPATENTOWANA PRZEZ
MAGNI KABINA

KABINA CIŚNIENIOWA
FOPS/ROPS

ID O C Z N

ŚĆ
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Dzięki certyfikowanej konstrukcji kabiny FOPS/ROPS
i górnej osłonie kratowej operator jest w pełni
chroniony nawet podczas najdelikatniejszych prac.
Ciśnieniowa kabina jest całkowicie szczelna, co pozwala
na bezpieczną pracę operatora przez cały czas,
w każdym środowisku.

O

PE Ł N A

Innowacyjna konstrukcja kabiny Magni zapewnia
zwiększenie komfortu i bezpieczeństwo operatora.
Kabina zapewnia doskonałą widoczność dzięki
dużej szybie przedniej, która została przedłużona
na dach, tworząc ogromne przeszklenie. To umożliwia
operatorowi ciągłe obserwowanie ładunku, nawet gdy
znajduje się bezpośrednio nad nim lub z całkowicie
opuszczonym wysięgnikiem, co ułatwiała załadowanie
materiałów.

OGRZEWANIE
KLIMATYZACJA
Seria RTH może być używana w dowolnej części świata,
od Syberii po afrykańskie pustynie. Wszystkie maszyny
z serii RTH są standardowo wyposażone w system
ogrzewania i klimatyzacji.
(Z wyjątkiem RTH 4.18)

REGULOWANA
KOLUMNA KIEROWNICY

Osiągnięcie najbardziej wygodnej i ergonomicznej
pozycji za kierownicą jest niezbędne podczas pracy.
Kabina Magni RTH pozwala łatwo ustawić kierownicę
w najbardziej ergonomicznym i wygodnym położeniu.
Ponadto, gdy kolumna jest w położeniu pionowym,
można wygodniej wsiąść do kabiny. Fotel można
przesuwać do przodu i do tyłu, aby operator mógł
cieszyć się idealnym podparciem swoich pleców.

100% FILTRACJA
POWIETRZA
W maszynach Magni zapewniana jest 100% filtracja
powietrza. Funkcja ta występuje w standardzie we
wszystkich modelach RTH, a pozwala maszynom
na pracę w zanieczyszczonym środowisku bez ryzyka
dla operatora. Wystarczy wymieniać filtr w zależności
od własnych potrzeb.

UCHWYT
NA KUBEK

Niedawno w kabinie zastosowano praktyczny uchwyt
na kubek. Jest to element mocno doceniany przez
operatorów, pozwalający im wygodniej spożywać
poranną kawę czy inne napoje podczas przerw w pracy.
Kabina jest również standardowo wyposażona w port
USB, idealny do ładowania tabletów i smartfonów.
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PANEL
STEROWANIA
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STANDARDOWY EKRAN DOTYKOWY

PANEL STEROWANIA MAGNI

Wszystkie modele Magni o udźwigu od 4 do 5 ton
są wyposażone w ekran dotykowy o przekątnej
7”. Oprogramowanie do zarządzania maszyną
zainstalowane na ekranie dotykowym gromadzi
wszystkie dane użytkowania i wyświetla je na pięciu
różnych stronach. Poruszanie się między tymi stronami
jest niezwykle proste i intuicyjne, nawet dla mniej
doświadczonych użytkowników.

Przyjazny dla użytkownika ekran dotykowy służy
do zarządzania całą maszyną: jest niezwykle
intuicyjny oraz posiada interfejs z ponad
170 komunikatami o usterkach dla operatora w 12
różnych językach. Ekran dotykowy można również
obsługiwać za pomocą dżojstika. Podporami oraz
automatycznym poziomowaniem można sterować
za pośrednictwem dedykowanych przycisków.

EKRAN DOTYKOWY XL

ZINTEGROWANA DIAGNOSTYKA

Kabiny modeli o udźwigu 6, 7, 8 i 13 ton mają jeszcze
większy ekran dotykowy (10”). System operacyjny
Linux zapewnia szybsze i bardziej płynne działanie
podczas poruszania się po stronach, nawet przy
długotrwałym użytkowaniu. Większy wyświetlacz
zapewnia lepszą czytelność diagramów udźwigu. W tych
modelach ekran dotykowy zawiera zaktualizowane
oprogramowanie, które jest jeszcze szybsze i łatwiejsze
w użyciu, a do tego bardzo intuicyjne dla wszystkich
operatorów.

Szybkie i proste rozwiązywanie problemów
z komponentami elektrycznymi i zarządzanymi
elektronicznie pozwala na ograniczenie przestojów
maszyny. Po wykryciu usterki system automatycznie
wyłącza każdy ruch, który może zwiększyć awarię
i wyświetla kod alarmu, który identyfikuje typ usterki.

PANEL
STEROWANIA
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MAGNI COMBI
TOUCH SYSTEM
Magni Combi Touch System jest autorskim pomysłem marki
Magni do zarządzania maszyną. Jest prosty w obsłudze
zarówno dla użytkowników doświadczonych, jak i tych bez
praktyki. Obsługę ułatwia zastosowanie ikonografik.
System jest podzielony na 5 głównych stron, z których
każda jest dedykowana innym funkcjom maszyny. Między
stronami można poruszać się dzięki specjalnym przyciskom
na dżojstiku.

1
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STRONA JAZDY

STRONA STABILIZACJI

STRONA DIAGRAMU UDŹWIGU

Wszystkie dane związane
z funkcją jazdy i jej elementami są
wyświetlane w formie klasycznego
zestawu wskaźników w górnej
części wyświetlacza, podczas gdy
w dolnej części na tej samej stronie
wyświetla się wybór trybu jazdy.
Wybór ten jest ułatwiony oraz
kontrolowany przez dwa czujniki
położenia kół. Istnieje również
możliwość ustawienia prędkości
jazdy (zając/żółw).

Seria RTH posiada interaktywny obszar
do stabilizacji maszyny: każda podpora
automatycznie rozpoznaje swój wysuw.
Bazując na tych danych operator
otrzymuje wykres ilustrujący możliwości
przenoszenia ładunku, zmieniający się
w zależności od długości wysuniętych
podpór. Dzięki temu maszyna zawsze
pokaże Ci właściwy diagram udźwigu
w oparciu o rozstawienie podpór.
Seria RTH jest również wyposażona
w elektroniczną poziomicę,
która pozwala na automatyczne
poziomowanie podpór.

Magni wykorzystuje system
„Load Moment Indicator”, który
jest zgodny ze wszystkimi
normami dotyczącymi dźwigów.
Na ekranie wyświetlany jest
dynamiczny diagram udźwigu,
dzięki czemu operator ma
stały podgląd środka ciężkości
ładunku.
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STRONA STEROWANIA

STRONA PERSONALIZACJI

Górna część służy do zarządzania
podstawowymi elementami
sterowania kabiny (takimi jak
temperatura i wentylacja).
Środkowa część odpowiada
za oświetlenie robocze maszyny,
a część najniższa zawiera różne
dostępne opcje do przełączania
z elementów sterowania kabiny
na sterowanie zdalne.

Ta strona wyświetla ograniczenia
dla obrotu wieży o 360°, a także
dla wysokości roboczej. Jest tu
również możliwe dostosowanie
prędkości hydraulicznej
podnoszenia, opuszczania,
jak również wysuwu i wsuwu
wysięgnika, obrotu wieży, funkcji
przechyłu wideł i dodatkowego
osprzętu przy niebezpiecznych
lub powtarzalnych manewrach/
ruchach.

Extra

DIAGNOSTYKA SILNIKA
VOLVO STAGE V*
Ta strona poświęcona jest
wydajności silników Volvo
Stage V. Pozwala użytkownikom
sprawdzić % zablokowania
katalizatora i bezpośrednio
aktywować procedurę
regeneracji filtra DPF.

*Dostępna tylko w przypadku maszyny wyposażonej
w silnik Volvo Stage V.
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Nowy sposób
zarządzania
flotą
Miej swoją flotę
w zasięgu ręki.
Ciesz się MyMagni
bezpłatnie przez
pierwsze trzy lata we
wszystkich nowych
maszynach.

Odkryj, w jaki sposób nowy system GPS, który Magni Telescopic Handers instaluje w każdej
maszynie, może pomóc w zarządzaniu i monitorowaniu Twojej floty. Kompleksowy podgląd,
który pozwala wyświetlić na mapie i śledzić każdy ruch Twojego sprzętu oraz wyświetla
najważniejsze informację na pulpicie.
WYDAJNOŚĆ: monitorowanie godzin pracy maszyny i alerty serwisowe usprawniają
planowanie konserwacji. Dostępne są również ostrzeżenia o błędach maszyny i zapisy
historii konserwacji. Alerty techniczne i dane dotyczące konserwacji pomagają utrzymać
flotę w doskonałym stanie przez cały czas. Obniż koszty i zwiększ produktywność.

MyMagni na komputer
FLOTA - STRONA GŁÓWNA
Na stronie tej wyświetlana jest dokładna pozycja każdej
maszyny i jej status, w formie kolorowej legendy.
CLASSIC
To wbudowana sekcja, która zapewnia dostęp
do standardowych modułów, takich jak raporty,
serwisowanie, alarmy i kontrola dostępu.
INWENTARYZACJA FLOTY
Ta sekcja pozwala na dokładne monitorowanie
floty, wyświetlanie danych o poszczególnych
modelach na wykresach, dzięki czemu możesz
podejmować świadome decyzje biznesowe.

NAJWAŻNIEJSZE
FUNKCJE:

WYSZUKIWANIE MASZYNY
Tutaj możesz znaleźć, w czasie rzeczywistym,
wszystkie istotne informacje, takie jak
geolokalizacja i status GPS, po prostu ustawiając
odpowiednie filtry dostępne na stronie.
DANE MAGISTRALI CAN
Jest to strona, na której można sprawdzić
codzienne zużycie, dane magistrali CAN, a nawet
zbadać bieżącą aktywność dla wszystkich
maszyn we flocie.

SILNIK

• Godziny pracy silnika/Godziny pracy pojazdu ogółem
• Całkowite zużyte przez silnik paliwo
• Temperatura płynu chłodzącego silnik
• Temperatura oleju silnikowego
• Poziom i ciśnienie oleju silnikowego

BEZPIECZEŃSTWO

• Kod błędu alarmu z LMI
• Alarm maszyny SPN
• Kod błędu FMI w ramach alarmu
silnika
• Obejście klucza

MyMagni Mobile
Jest to wersja przeznaczona do zarządzania flotą
za pomocą urządzenia mobilnego. Aplikacja pomaga
zidentyfikować maszyny wymagające natychmiastowej
interwencji, zapobiegając potencjalnym awariom.
System powiadomień gromadzi i wyświetla wszystkie
ważne informacje dotyczące maszyny, takie jak kody
usterek CAN, kontrole wstępne i serwis, uszkodzenia,
a nawet spóźniony przegląd.
CHAT: to centrum wiadomości, które pomaga
śledzić bieżącą komunikację między Tobą
a twoim klientem. Możesz także udostępniać
wysokiej jakości zdjęcia i filmy.
MyMagni jest dostępna zarówno w Apple Store, jak
i w Google Play Store. Możesz kontrolować swoją flotę
poprzez jedno proste dotknięcie ekranu smartfona.
Rozwiązuj problemy. Ograniczaj przestoje.
Udanej pracy z aplikacją MyMagni Mobile!

PRODUKT ZGODNY Z:
CE – zgodny z dyrektywą RED 2014/53/UE, jak określono w Deklaracji zgodności UE.
FCC i IC – produkt zawiera nadajniki radiowe certyfikowane zgodnie z odpowiednimi częściami CFR 47 i przepisami Industry Canada.
PTCRB – certyfikowany zgodnie z Północnoamerykańskim Stałym Dokumentem Referencyjnym 03 dla protokołów komunikacji komórkowej i zarządzania zasobami radiowymi.
Automotive – certyfikat E1 jako podzespół elektroniczny (ESA) do montażu w pojazdach zgodnie z R10 Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ).
Klasa środowiskowa – przetestowany pod kątem środowiska do stosowania w ciężkich ciężarówkach (SAE J1455) obejmujących pojazdy i maszyny terenowe. Stopień
ochrony obudowy: IP67.

POZYCJA ŁADUNKU/WYSIĘGNIKA

KONSERWACJA I SERWIS

• Aktualna długość i wysokość wysięgnika
• Aktualny udźwig i maksymalny udźwig
• Udźwig maszyny
• Maksymalny udźwig
• Wysięgnik w ruchu

• Zaplanuj przegląd
• Godziny pozostałe
do wykonania przeglądu
• Kontrola poziomu oleju
• Kontrola zużycia filtra

KONTROLA MASZYNY

• Prędkość i kierunek pojazdu
• Wskaźnik włączonego biegu i poziom DEF
• Tryb pracy i konfiguracja narzędzia
• Poziom zbiornika AdBlue
• Napięcie akumulatora

Report significant machine activities:

INTELIGENTNA: prosty i intuicyjny interfejs, zoptymalizowany zarówno pod komputery
stacjonarne, jak i urządzenia przenośne. Na każdej stronie wyświetlane są różne grupy
danych i można łatwo poruszać się po nich za pomocą menu. MyMagni pozwala połączyć
się ze swoją flotą w dowolnym miejscu na świecie.
BEZPIECZNA: miej zawsze oko na swoją flotę. Alerty typu geo-fence w czasie rzeczywistym
ostrzegają o opuszczeniu przez maszynę określonego obszaru roboczego, a także
powiadamiają o nieautoryzowanym użyciu maszyny. Ostrzeżenia w czasie rzeczywistym
o pracy w godzinach zakazu poruszania się i holowaniu informują również, jeśli
maszyna zostanie włączona lub nielegalnie przetransportowana. Ostrzeżenia dotyczące
bezpieczeństwa informują o awariach i usterkach związanych z bezpieczeństwem.

CECHY
CHARAKTERYSTYCZNE

BEZPIECZEŃSTWO, SIŁA I NIEZAWODNOŚĆ

KOMPONENT OBROTOWY LIEBHERR

Nasza seria obrotowych ładowarek teleskopowych
łączy w sobie kunszt projektowania z innowacjami
i technologią, aby zapewnić klientom najwyższą
wydajność przy każdym zastosowaniu.
Nasze unikalne podejście do badań i rozwoju nowych
produktów oraz technologii pozwala nam stale rozwijać
i ulepszać naszą ofertę oraz zapewniać naszym klientom
najlepsze dostępne rozwiązania. Seria RTH, czyli z natury
maszyny typu „3 w 1” (podnośnik widłowy, dźwig
i platforma robocza), to idealne rozwiązanie dla każdego
miejsca pracy.

Magni współpracuje z producentem podzespołów
Liebherr w zakresie dostarczenia technologii obrotu
do naszych ładowarek z serii RTH.
Wszystkie modele o udźwigu 6, 7, 8 i 13 ton wykorzystują
tę technologię systemu obrotu.
Magni – zawsze osiąga większe wysokości i precyzję.

BEST LIFTING
PERFORMANCE

OBRÓT 360°
(Nie dotyczy
MODELU 4.18)
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MAKSYMALNY
UDŹWIG:
od 4 do 13 ton

MAKSYMALNA
WYSOKOŚĆ
PODNOSZENIA:
od 18 do 51 m

MAKSYMALNY
WYSIĘG BOCZNY
35 m

OPTYMALNA
WYDAJNOŚĆ
PODNOSZENIA

AUTOMATYCZNY
HAMULEC POSTOJOWY

GWARANCJA

Wszystkie modele RTH objęte są 24-miesięczną
gwarancją dotyczącą części i robocizny *.
Gwarancja Magni wymaga regularnego serwisowania
nowej maszyny przez autoryzowanego dealera Magni.
Gwarancja obejmuje wszelkie wady związane
z wadliwymi materiałami lub wykonaniem przez
maksymalnie 2 lata lub 2000 godzin pracy maszyny.
Nasz serwis posprzedażowy i dział części zamiennych są
do Twojej dyspozycji każdego dnia.

*

Funkcja ta znacznie usprawnia zarządzanie hamulcem
postojowym, co czyni maszynę łatwiejszą w obsłudze
i bezpieczniejszą. Hamulec postojowy można stosować
tylko do maszyn z silnikami, które spełniają normę emisji
spalin Stage V.
Funkcja ta oznacza, że nie ma już konieczności
korzystania z dedykowanego przycisku na kolumnie
kierownicy w celu włączenia i wyłączenia hamulca
postojowego.
Hamulec jest automatycznie włączany, gdy tylko
prędkość pojazdu osiąga zero, a wyłączany, kiedy FNR
znajduje się w trybie jazdy przy wciśniętym pedale jazdy.
(Z wyjątkiem RTH 4.18)

Gwarancja nie obejmuje materiałów eksploatacyjnych.

PRZEŚWIT
NA OPONACH

5°

°/6
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ZDOLNOŚĆ
POKONYWANIA
WZNIESIEŃ

4.18

285 mm

6.30

320 mm

4.18

63 %

6.30

44 %

5.18

330 mm

6.35

320 mm

5.18

48 %

6.35

65 %

5.21

330 mm

6.39

320 mm

5.21

45 %

6.39

65 %

5.23

330 mm

6.46

340 mm

5.23

44 %

6.46

50 %

5.25

330 mm

6.51

340 mm

5.25

43 %

6.51

42 %

6.21

330 mm

7.26

320 mm

6.21

41 %

7.26

46%

6.23

330 mm

8.25

300 mm

6.23

41 %

8.25

65 %

6.25

330 mm

13.26

380 mm

6.25

41 %

13.26

50 %
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OSIĄGI
NA KOŁACH

-8°

0°

+8°

SYSTEM POZIOMOWANIA NA KOŁACH
System poziomowania na kołach jest standardem
we wszystkich modelach z grupy RTH i pomaga
operatorowi pracować całkowicie bezpiecznie, nawet
na nierównym terenie.
Mechanizm ten pozwala kierowcy regulować
poziomowanie maszyny i obserwować pełny wykres
obciążeń dla wszystkich operacji, nawet przy
nachyleniach terenu, które normalnie miałyby wpływ

na wydajność podnoszenia.
Firma Magni wprowadziła także dodatkowe funkcje
dotyczące poziomowania maszyny. Jeśli operator
próbuje ręcznie ustawić nachylenie maszyny
na nierównym terenie, system natychmiast to wykrywa
i pozwala na korektę nachylenia tylko w bezpiecznym
dla operatora zakresie i kierunku. System zapobiega
wszelkim ruchom maszyny zagrażającym jej stabilności.

PRACA W TERENIE

Potężna przekładnia hydrostatyczna zasila każde z kół
z wykorzystaniem maksymalnej mocy, co jest przydatne
w bardzo wymagającym terenie i na najtrudniejszych
wzniesieniach. Ładowarki wyposażone są w napęd
na cztery koła, dwie prędkości jazdy przód/tył i tylną oś
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przystosowującą się do terenu, co zapewnia serii RTH
perfekcyjną stabilność i maksymalną przyczepność.
Dodatkowo imponujący prześwit pozwala maszynie
pokonać każdą przeszkodę.

AUTOMATYCZNY UKŁAD KIEROWNICZY
Aby zwiększyć wygodę podczas długich sesji roboczych, dodaliśmy do sterowania układem kierowniczym dodatkową
funkcję. Automatyczny układ kierowniczy umożliwia przełączanie z jednego rodzaju kierowania na drugi bez
konieczności wyrównywania kół ręcznie. Zwiększa to nie tylko bezpieczeństwo i komfort jazdy, lecz także wydajność
Twojego modelu Magni.

SPOSOBY SKRĘCANIA

1
Dwie osie skrętne:
z mniejszym promieniem
skrętu do poruszania się
w ciasnych przestrzeniach

2
Jedna oś skrętna:
do jazdy drogowej

3
Tryb „krab”:
pozwala na podjeżdżanie
maszyny z boku
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PRZEKŁADNIA
Elektronicznie sterowana przekładnia hydrostatyczna,
w skład której wchodzi elektronicznie sterowana pompa
o zmiennej pojemności skokowej (ciśnienie robocze: 500
barów), co pozwala na precyzyjną i stopniową regulację
prędkości, aby przewieźć ładunek w pełni bezpiecznie.
Automatyczna kalibracja pompy hydrostatycznej i silnika
o zmiennej pojemności skokowej zapewniają doskonałą
równowagę pomiędzy szybkością a siłą uciągu.
Dwubiegowa przekładnia umożliwia wybór prędkości
jazdy (powoli/szybko), w zależności od przepisów
drogowych i terenu, w jakim maszyna się porusza.

OSIE
Osie stosowane w serii RTH posiadają obiegową
przekładnię redukcyjną i hamulce wielotarczowe
w kąpieli olejowej. Siłownik skrętu w części górnej
umieszczony jest w taki sposób, aby uniknąć jego
przypadkowego uszkodzenia. Tylna oś jest typu
wahliwego, aby zapewnić jak najlepsze parametry jazdy
w ciężkim terenie. Jest ona wyposażona w system
automatycznego blokowania dyferencjału w momencie
wykrycia obrotu wieży większego niż +/- 5°. Ma to
na celu zapewnienie większej stabilności.

Obiegowa przekładnia
redukcyjna i hamulce
na wszystkich
czterech kołach
w kąpieli olejowej

AUTOMATYCZNA BLOKADA
DYFERENCJAŁU TYLNEJ OSI
W MOMENCIE WYKRYCIA
OBROTU WIĘKSZEGO NIŻ +/-5°
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TYP
SILNIKA

Wszystkie silniki serii RTH spełniają wymogi
rozporządzenia (UE) 2016/1628 dotyczące emisji
spalin.
Firma Magni jako pierwsza zainstalowała
silniki z serii Stage V. Nasze flagowe modele będą
wyposażone w silniki VOLVO, aby zapewnić najlepszą
w swojej klasie wydajność nawet przy dużych
obciążeniach. Mniejsze modele w gamie, do RTH
5.25, będą wyposażone w równie mocne silniki Deutz
spełniające normę Stage V.
Elektroniczne zarządzanie przekładnią zapewnia
idealne dopasowanie do momentu obrotowego silnika
w celu zoptymalizowania wykorzystania komponentów.
Powoduje to zmniejszenie zużycia paliwa o 10 – 15%
i dłuższą żywotność komponentów.
Komorę silnika zaprojektowano z myślą o łatwym
dostępie, co ułatwia przeprowadzanie kontroli.

UKŁAD
HYDRAULICZNY

Wszystkie modele od RTH 5.18 wzwyż wyposażone
są w system wykrywania obciążenia (350 barów
rzeczywistego ciśnienia roboczego). Składa się
on z jednej pompy wysokiego ciśnienia (ruchy
hydrauliczne), dwóch elektrohydraulicznych,
proporcjonalne sterowanych dżojstików oraz głównego
zaworu bezpieczeństwa SIL 2 zgodnego z normą EN
13489 dotyczącą bezpieczeństwa elektronicznych
urządzeń kontrolnych.
Wszystkie uszczelki, węże termoplastyczne oraz
kształtki charakteryzują się doskonałą szczelnością.
Elektroniczny system zarządzania hydrauliką pozwala
na uzyskanie najlepszych obrotów silnika w stosunku
do funkcji sterowanych hydraulicznie w danym
momencie, co przekłada się na niższe zużycie paliwa.
Oprogramowanie Magni zarządza również przepływem
oleju hydraulicznego, co zapewnia zarówno
bezpieczeństwo, jak i precyzję każdego ruchu
hydraulicznego (do 3/4 ruchów w tym samym czasie).
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INSTALACJA
ELEKTRYCZNA

24-woltowa instalacja elektryczna o stopniu
ochrony IP67 jest chroniona przed wodą
i wnikaniem pyłu.
Seria RTH jest wyposażona w MAGISTRALĘ
CAN, która obsługuje wszystkie dane dotyczące
komponentów elektronicznych. Wszystkie informacje
dotyczące silnika, przekładni, układu hydraulicznego
i wskaźnika momentu obciążenia są wyświetlane
na ekranie dotykowym.

Technologia MAGISTRALI CAN wymaga o jedną
trzecią mniej okablowania, co przekłada się
na mniejsze ryzyko awarii obwodu i większą ogólną
niezawodność maszyny.

Złącze
diagnostyczne
na kolumnie
kierowniczej
Dżojstik
Identyfikacja
osprzętu

Kolektor sieci
CAN

Centralka
sterująca
wieży

Czujnik poziomu
i karta SCU
Enkoder

Rozdzielacz
i sterowanie zdalne

Złącze
obrotowe

WIEŻA

Kolektor sieci
CAN

Zwijarka kabla wysięgnika

PODWOZIE

Przekładnia

Kolektor sieci
CAN

Silnik

Centralka
sterująca
podwozia

Centralka wysuwu podwozia

Diagnostyka
Linia 0
CAN RES
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Linia 1
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AUTOMATYCZNE
ROZPOZNAWANIE
OSPRZĘTU
System automatycznego rozpoznawania osprzętu R.F.ID jest standardem
w całej gamie ładowarek z serii RTH. Jest on instalowany na końcu wysięgnika.
Gdy osprzęt jest podłączany do maszyny, jest rozpoznawany automatycznie,
a w konsekwencji na wyświetlaczu pojawia się odpowiedni diagram udźwigu
i urządzenie ograniczające udźwig jest ustawiane z myślą o konkretnym
zainstalowanym osprzęcie.
Dzięki swojej ograniczonej masie nowy system szybkozłącza zapewnia lepszą
wydajność podnoszenia. To rozwiązanie sprawia, że seria RTH jest o wiele
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KONSTRUKCJA WYSIĘGNIKA

Wykonany z wysokiej jakości stali wysięgnik jest niezwykle wytrzymały i sztywny,
a jednocześnie bardzo lekki. Efektem tego są większe możliwości udźwigu,
które pozwalają uniknąć wygięcia wysięgnika. Sekcje wysięgnika teleskopowego
wysuwają się przy pomocy siłownika. Podwójny system łańcuchów i przewody
hydrauliczne całkowicie umieszczone we wnętrzu wysięgnika znacznie ograniczają
przypadkowe uszkodzenia z powodu kolizji.

Blok składa się z przewodów spawanych, co zapobiega
pocieraniu o siebie poszczególnych linii i zachowanie
odpowiedniego wyrównania, a to w znacznym stopniu
ogranicza awarie.
Ślizgi są przymocowane do stalowych bloków, co gwarantuje
płynny ruch całej konstrukcji.
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PODPORY
OBRACANE

Obracane podpory Magni szybko się rozkładają
i ustawiają. Gwarantują maksymalną stabilność
maszyny niezależnie od podłoża dzięki dużej
powierzchni kontaktu z nim, która zapewnia optymalną

przyczepność.
Pozycja wycofana idealnie nadaje się do jazdy w wąskich
przestrzeniach, ponieważ złożone podpory pozostają
w całości obrysie maszyny.

We wszystkich mniejszych modelach kompaktowy
rozmiar podwozia jest uzupełniany przez podpory
obrotowe instalowane na tej samej osi; gdy są one
zamknięte, nie wystają poza obrys maszyny i nie
wpływają na jej prześwit.
Z kolei rozsunięte podpory tworzą niezwykle
kompaktowy obszar stabilizacji, co jednocześnie nie
wpływa na bardzo dobre możliwości udźwigu.

Osiągi mniejszych modeli są podkreślane przez
ich niewielki rozstaw osi, któr y zapewnia także
lepszą stabilność maszyny na samych oponach.
Dodatkowo kompaktow y kształt jest wspomagany
przez sprzyjający promień skrętu, któr y pomaga
łatwo manewrować maszyną w ograniczonych
przestrzeniach.

AUTO

4.18

5.18

5.21

5.23

5.25

A 350

350

350

350

350

B 304

304

304

304

304

Maksymalny nacisk
13,8
na podłoże (kg/cm2)

13,8

13,8

13,8

13,8

(mm)

A
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B

(mm)

0.0°

AUTOMATYCZNE
POZIOMOWANIE

Podczas pracy na wzniesieniach lub nieregularnym
podłożu tylko jedno naciśnięcie przycisku pozwala
automatycznie wypoziomować maszynę na podporach.
System elektroniki wykrywa nachylenie maszyny
i sprowadza ją do odpowiedniej pozycji. Zielona kropka
na ekranie dotykowym wskazuje poziom maszyny, co
pozwala na monitorowanie go przez cały czas.
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PODPORY
NOŻYCOWE

Największe modele wyposażone są w podpory
nożycowe, które po złożeniu w ogóle nie wystają
poza obrys maszyny. Nakładające się na siebie belki
są mocowane do podwozia tak, by nie ograniczały
prześwitu. Podpory mogą być rozkładane jednocześnie
lub indywidualnie, aby idealnie dostosować się
do warunków pracy.

AUTO

0.0°

AUTOMATYCZNE
POZIOMOWANIE

Podczas pracy na wzniesieniach lub nieregularnym
podłożu tylko jedno naciśnięcie przycisku pozwala
automatycznie wypoziomować maszynę na podporach.
System elektroniki wykrywa nachylenie maszyny
i sprowadza ją do odpowiedniej pozycji. Zielona kropka
na ekranie dotykowym wskazuje poziom maszyny, co
pozwala na monitorowanie go przez cały czas.
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ZERO WYSTAWANIA
Proces wysuwania i wsuwania podpór pozwala
na optymalną przyczepność na każdym rodzaj podłoża
dzięki dużej powierzchni styku podpór, co zapobiega
zatapianiu się maszyny w podłożu. Jednocześnie
zapewnia automatyczne zamykanie podpór tak, iż nie
wystają one poza obrys maszyny.

FULL STABILITY

KOMAPAKTOWA STABILIZACJA

WYDAJNOŚĆ PRACY PRZY OBROCIE 360°

Dzięki ich wysokiej elastyczności podpory nożycowe
nie wymagają znacznej przestrzeni, aby ustabilizować
maszynę.
Nawet jeśli podpory nie są rozsunięte całkowicie,
maszyna jest tak zaprogramowana, aby zapewniać
możliwie jak najlepszy diagram udźwigu dla każdej
ze stron maszyny.

Po pełnym wysunięciu podpór gwarantują one
maksymalną wydajność pracy przy obrocie 360° dzięki
kwadratowym powierzchniom ich podstaw. Pozwalają
one na efektywne działanie w każdych warunkach.
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PODPORY
NOŻYCOWE

PODKŁADY POD PODPORY

DELIKATNE WSUWANIE

Podkłady stabilizujące do podpór nożycowych
zaprojektowano tak, aby zapewniać doskonałą
przyczepność i zapobiegać poślizgowi.
Szeroką powierzchnię styku zaprojektowano w taki sposób,
aby ciężar maszyny rozłożyć równomiernie i odpowiednio
podpierać ją podczas pracy.
Podkłady pod podpory dostępne są jako opcja zwiększająca
obszar stabilizacji i ograniczająca nacisk na podłoże.

Firma Magni wdrożyła w swej nowej serii RTH nową
funkcję, która spowalnia ruch podpór nożycowych
podczas ich wsuwania, dzięki czemu ich ruch jest
jeszcze bardziej płynny i cichy.

6.21

6.23

6.25

6.30

6.35

6.39

6.46

6.51

7.26

8.25

13.26

(mm)

A

390

390

390

490

490

490

610

610

490

490

610

B

320

320

320

320

320

320

360

360

320

320

360

Maksymalny nacisk
na podłoże (kg/cm2)

12,2

12,2

12,2

12,2

12,2

12,2

13

13

12,2

12,2

13

A

*

30

B*

(mm)

Dane dotyczące tylko wymiarów powierzchni styku z podłożem, wyłączając wygięte krawędzie podkładu stabilizującego.

ELASTYCZNOŚĆ

KONTROLA WYSUWU PODPÓR

Podpory nożycowe są idealne do pracy w ciasnych
przestrzeniach. Dostosowują się do ograniczonej
przestrzeni w każdym miejscu pracy.
Ich niesamowita elastyczność pozwala na wysuw
i wsuw dowolnej podpory niezależnie, w zależności
od otaczających przeszkód. Gwarantowany obrót
360° z udźwigiem dostosowanym proporcjonalnie
do wysunięcia podpór. Takie zoptymalizowane
zarządzanie diagramem udźwigu ułatwia życie
operatorowi, zapewniając zawsze najlepszy diagram
udźwigu bez względu na konfigurację i pozycję maszyny.

Konfigurację ustawienia podpór można zapisać
na jednym z ekranów. Pozycja każdej podpory zostanie
zapisana, a specjalne oprogramowanie udostępni to
ustawienie przy kolejnym uruchomieniu maszyny.

Wysuw

Wysuw

50%

80%

Udźwig

Udźwig

50%

80%

Wysuw

Wysuw

=

=

30%

100%

Udźwig

Udźwig

=

30%

=

100%
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WSKAŹNIK MOMENTU OBCIĄŻENIA
W celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa
wszystkie maszyny z serii RTH spełniają normy
obowiązujące takie produkty jak wózki widłowe,
dźwigi oraz platformy robocze. Wszystkie ładowarki
teleskopowe Magni są wyposażone w urządzenie
ograniczające udźwig (LMI), które zapisuje w pamięci
konkretne diagramy udźwigu dla każdego osprzętu

i stale analizuje pozycję ładunku w przestrzeni,
dynamicznie wyświetlając prawidłowy diagram udźwigu
w zależności od konfiguracji pracy maszyny.
Jeśli dochodzi do przeciążenia, system automatycznie
blokuje każdy ruch, który mógłby pogorszyć daną
sytuację, pozwalając jedynie na wsunięcie wysięgnika.

A

C

Potencjometr
mierzący długość
i kąt wysuwu
wysięgnika
z redundantnymi
urządzeniami
bezpieczeństwa.
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B

System wykrywania
obciążenia poprzez 4
przetworniki ciśnienia:
2 zainstalowane
na siłownikach
podnoszenia
i 2 na siłowniku
kompensacyjnym.

D

E

Świetlna sygnalizacja
ostrzegawcza.

Dynamiczna prezentacja
operatorowi wszystkich
gromadzonych danych
za pomocą wyświetlacza
dotykowego.

Urządzenie
kontrolujące obrót
wieży poprzez
czujniki obrotu
zainstalowane
wewnątrz złącza
obrotowego.

F

Automatyczne rozpoznawanie
ustawienia podpór poprzez
potencjometry zainstalowane
w belkach w celu zapewnienia
ochrony przed ich
uszkodzeniami.

A

C
D
C

E

B
F
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