
C O L L E C T I E 
HTH-GAMMA





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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HTH 16.10HTH 10.10 HTH 24.11HTH 20.10

HTH 30.12 HTH 50.14HTH 27.11 HTH 35.12

MAGNI: ERVARING, 
BETROUWBAARHEID EN VEELZIJDIGHEID

ideale partner om onder extreme omstandigheden 
prestaties en betrouwbaarheid te leveren. De 
HTH-modellen zijn de onbetwiste kampioenen van het 
zware werk.

Magni wordt met zijn ervaring begroet als marktleider 
vanwege de ontwikkeling van een specifieke gamma 
van zware machines: het HTH-GAMMA. Met een 
hefvermogen van 10 tot 50 ton kan het HTH-gamma 
zelfs de zwaarste taken moeiteloos aan en is het de 
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SPECIALE 
PROJECTEN

STEENGROEVEN EN 
MIJNEN

EXTREME 
LOGISTIEK

ZWARE 
INDUSTRIE

De HTH-modellen combineren onberispelijke precisie 
en totale veiligheid om maximale prestaties te bieden. 
Daarom zijn ze bij uitstek geschikt voor uitzonderlijk 
werk in moeilijke omgevingssituaties die vaardigheden 
en prestaties vereisen.

We hebben een specifiek gamma toebehoren voor 
mijnen en steengroeven ontwikkeld om maximale 
operationele flexibiliteit te garanderen. Het vervangen 
van banden en cilinders of het plaatsen van 
transportbanden en haspels was nog nooit zo eenvoudig.

De HTH-modellen worden ook gebruikt voor de logistiek 
van zware en omvangrijke materialen. Alle modellen 
hebben 4-wielaandrijving en -besturing en zijn perfect 
om met extreem gemak op ruw en oneffen terrein te 
werken.

Ook in een veeleisende sector zoals de oliewinning 
weet het HTH-gamma aan alle verwachtingen 
te voldoen, zowel bij het ondersteunende werk 
voor gaspijpleidingen als voor het onderhoud van 
mijnbouwmachines.
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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 operator 
onder alle bedrijfsomstandigheden een veilige 
werkomgeving te bieden.

FOPS/ROPS 
DRUKCABINE

CABINE MET VOLLEDIG ZICHT 
MET GEPATENTEERD ONTWERP

De innovatieve Magni cabine is ontworpen om 
de operator een veilige en uiterst comfortabele 
werkomgeving te verzekeren.
Het zicht vanuit de cabine is totaal dankzij de grote 
voorruit die loopt vanaf de voeten tot boven het 
hoofd van de operator, die volledig zicht heeft op de 
last, zowel hangend in de lucht boven zijn hoofd tot 
helemaal op de grond. 

COMFORT 
IN DE CABINE
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Een rijpositie die maximaal comfort en ergonomie 
biedt is cruciaal op het werk. In de Magni HTH-cabine 
kun je de stuurkolom eenvoudig aanpassen voor de 
meest ergonomische en comfortabele positie. Wanneer 
de stuurkolom verticaal staat kan de operator bovendien 
gemakkelijk in de cabine klimmen. Voor een optimale 
ondersteuning van de rug kun je de stoel ook naar voren 
of naar achteren verstellen.

BEKERHOUDERVERSTELBARE 
STUURKOLOM

De cabine heeft onlangs ook een praktische 
bekerhouder gekregen. Een accessoire die de 
operators 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. 

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

Het HTH-gamma is overal ter wereld inzetbaar, van 
Siberië tot de woestijnen van Afrika. Alle machines 
van het HTH-gamma hebben namelijk standaard een 
verwarmings- en airconditioningsysteem om 
het hele jaar door zo comfortabel mogelijk te kunnen 
werken.

VERWARMING 
AIRCONDITIONING

LUCHTFILTRATIE 
100%
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BEDIENINGSPANEEL

De operator kan met het display de werking van alle 
machinefuncties beheren (verwarming, snelheid 
instellen of lastdiagrammen bekijken). De operator 
kan daarnaast vanaf het display de assistentie- en 
diagnosefuncties gebruiken en toestemming geven voor 
de software-updates op afstand door ons aftersales 
team.

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.

MAGNI BEDIENINGSPANEEL

Het display is heel intuïtief, voor zowel beginnende 
als ervaren operators. In geval van een storing 
beschikt het over meer dan 170 foutmeldingen 
geschreven in 12 verschillende talen. De interface is 
volledig touchscreen voor een snelle selectie van de 
instrumenten, maar als je dit wilt kun je ook met de 
joypad door de verschillende pagina's scrollen.

TOUCHSCREEN VAN 7"

Alle HTH-modellen hebben een touchscreendisplay 
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 3 pagina's worden weergegeven. Ook 
voor minder ervaren gebruikers is het bladeren door de 
pagina's heel eenvoudig en intuïtief.
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MAGNI COMBI 
TOUCH SYSTEM

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

BEDIENINGSPAGINA

Bovenaan deze pagina zie je 
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 vind je de verschillende 
beschikbare opties voor de 
overgang van cabine- naar 
afstandsbediening.

RIJ- EN AANDRIJVING-PAGINA 

Bovenaan deze pagina vind je alle 
gegevens over de transmissie en 
de onderdelen ervan in de vorm 
van een klassiek dashboard. In 
het onderste gedeelte van het 
scherm kies je het type besturing. 
De selectie wordt vergemakkelijkt 
door de aanwezigheid van twee 
uitlijnsensoren. JE kunt ook de 
snelheid instellen (haas/schildpad).

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. 
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EFFICIËNT: De monitoring van de bedrijfsuren verbetert de onderhoudsplanning. 
De technische waarschuwingen en de gegevens met betrekking tot het 
onderhoudswerk helpen je om je vloot altijd operationeel en in optimaal 
werkende staat te houden. Zo druk je de kosten en verhoog je de productiviteit.

De nieuwe app 
voor het beheer 

van de machinevloot

De hele vloot 
in de palm van je hand.  

Drie jaar gratis gebruik van 
de MyMagni-app op alle 

nieuwe machines.

Ontdek hoe het nieuwe GPS-systeem, waarmee alle telescopische verreikers van Magni 
zijn uitgerust, je kan helpen bij het beheer van je vloot. Een globaal overzicht waarmee 
je elke beweging van de voertuigen van je vloot kunt bewaken en traceren en die op het 
bedieningspaneel de meest relevante gegevens weergeeft. 



MyMagni Desktop

BELANGRIJKSTE 
KENMERKEN:

VEILIGHEIDMOTOR

• Foutcode alarm van LMI
• SPN machine-alarm
• Foutcode FMI wegens motoralarm
• Bypass-sleutel

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

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 heb je toegang tot de 
standaardmodules, zoals rapporten, onderhoud, 
alarmen en toegangscontrole.

VLOOTINVENTARIS
Vanuit dit gedeelte kun je gemakkelijk overgaan tot 
de segmentering en weergave van grafieken met 
betrekking tot de vloot, zodat je onderbouwde 
zakelijke beslissingen kunt nemen.

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

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



DRAAGVERMOGEN / 
POSITIE VAN DE ARM

• Huidige lengte en hoogte arm
•  Werkelijke belasting en huidige 

max. belasting
• Belasting machine
• Maximaal draagvermogen
• Arm in beweging

ONDERHOUD

• Onderhoudsplanning
•  Resterend aantal uren tot het 

volgende onderhoud
• Controle oliepeil
• Controle filterstatus

• Voertuigrichting en -snelheid
• Versnelling ingeschakeld en DEF-niveau
• Modus werken en configuratie toebehoren
• Niveau AdBlue-tank
• Accuspanning

CONTROLE VAN HET VOERTUIG

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 de 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.

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 identificeer 
je 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 je de lopende 
communicaties met de klanten te volgen. Je kunt 
ook video- en foto's met hoge resolutie delen.

Je vindt MyMagni in de Apple Store en de 
Google Play Store. Met een simpele aanraking van het 
scherm van je smartphone verbind je je met de vloot 
om problemen op te lossen en de stilstandtijd van de 
machine te verminderen.
 
Veel plezier met MyMagni Mobile. 
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Report significant machine activities:

SMART: Een eenvoudige en intuïtieve interface, geoptimaliseerd voor zowel desktop- als 
draagbare apparaten. Elke pagina toont verschillende gegevenssets waarbinnen je met het 
speciale menu kunt navigeren. Met MyMagni verbind je je overal ter wereld met je vloot.

VEILIG: De "geo-fence" alarmwaarschuwingen informeren de gebruiker in realtime 
wanneer een machine de omtrek van het vooraf bepaalde werkgebied verlaat. 
Avondklokwaarschuwingen waarschuwen de gebruiker in realtime wanneer een machine 
op illegale wijze wordt gestart of verplaatst. De veiligheidswaarschuwingen waarschuwen 
over storingen of veiligheidsproblemen.
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34°/ 5
8°

BEST LIFTING 
PERFORMANCE

BELANGRIJKSTE
KENMERKEN

OPTIMALE 
HEFPRESTATIES

van de unieke aanpak van ons onderzoeks- en van de unieke aanpak van ons onderzoeks- en 
ontwikkelingsteam. Bij Magni hebben we graag de ontwikkelingsteam. Bij Magni hebben we graag de 
volledige controle over onze productie: van de aanvoer volledige controle over onze productie: van de aanvoer 
van de grondstoffen tot de bouw van het eindproduct van de grondstoffen tot de bouw van het eindproduct 
om altijd een hoge standaard te kunnen garanderen.om altijd een hoge standaard te kunnen garanderen.

TREKKRACHT
van 88 kN 
tot 390 kN

HELLINGSHOEK: 
van 34° 
tot 58°

VEILIG, STERK EN BETROUWBAARVEILIG, STERK EN BETROUWBAAR

Onze heavy-duty telescopische verreikers combineren Onze heavy-duty telescopische verreikers combineren 
innovatie en nieuwe technologieën om bij elk gebruik innovatie en nieuwe technologieën om bij elk gebruik 
ongeëvenaarde prestaties te leveren. Het specifiek ongeëvenaarde prestaties te leveren. Het specifiek 
zoeken naar nieuwe materialen en elektronische zoeken naar nieuwe materialen en elektronische 
componenten om hoogwaardige en duurzame componenten om hoogwaardige en duurzame 
machines te produceren is een onderdeel machines te produceren is een onderdeel 

MAXIMALE 
HEFHOOGTE: 

van 10 tot 14 m

MAX. 
HEFVERMOGEN:

van 10 tot 50 ton
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BODEMVRIJHEID
DRAAGVERMOGEN 
BIJ MAXIMALE REIKWIJDTE

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

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

Telkens wanneer het voertuig een snelheid van bijna Telkens wanneer het voertuig een snelheid van bijna 
nul bereikt wordt de rem automatisch ingeschakeld nul bereikt wordt de rem automatisch ingeschakeld 
en weer uitgeschakeld wanneer je met de FNR in de en weer uitgeschakeld wanneer je met de FNR in de 
Drive-modus het pedaal voor de vooruitbeweging Drive-modus het pedaal voor de vooruitbeweging 
intrapt.intrapt.

**Verbruiksartikelen vallen niet onder de garantie.Verbruiksartikelen vallen niet onder de garantie.

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

De Garantie van Magni is alleen van toepassing wanneer De Garantie van Magni is alleen van toepassing wanneer 
de als nieuw gekochte machine regelmatig door een de als nieuw gekochte machine regelmatig door een 
erkende Magni-dealer aan de voorziene periodieke erkende Magni-dealer aan de voorziene periodieke 
controles is onderworpen.controles is onderworpen.
  
Onze garantie dekt alle defecten die kunnen worden Onze garantie dekt alle defecten die kunnen worden 
toegeschreven aan materiaal- of fabricagefouten toegeschreven aan materiaal- of fabricagefouten 
gedurende een periode van maximaal 2 jaar gedurende een periode van maximaal 2 jaar 
of 2.000 bedrijfsuren van de machine. of 2.000 bedrijfsuren van de machine. 

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

Naam model Max. 
draagvermogen

Max. 
reikwijdte

HTH 10.10 2,6 ton 5,0 m

HTH 16.10 5,0 ton 4,2 m

HTH 20.10 6,5 ton 5,1 m

HTH 24.11 7,2 ton 5,7 m

HTH 27.11 7,5 ton 6,5 m

HTH 30.12 8,0 ton 6,9 m

HTH 35.12 9,0 ton 6,9 m

HTH 50.14 13,0 ton 7,9 m

Naam model Bodemvrijheid

HTH 10.10 370 mm

HTH 16.10 440 mm

HTH 20.10 400 mm

HTH 24.11 430 mm

HTH 27.11 530 mm

HTH 30.12 550 mm

HTH 35.12 550 mm

HTH 50.14 620 mm

AUTOMATISCHE 
PARKEERREMGARANTIE
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OFFROAD

van het nivelleren ingevoerd; wanneer de operator 
probeert om op een aflopend terrein handmatig 
de hellingshoek van de machine te corrigeren, zal het 
systeem de hellingshoek van de machine meten en 
de compensatie alleen in de juiste richting toestaan.

NIVELLEERSYSTEEM OP WIELEN

Het nivelleersysteem op wielen is standaard aanwezig op 
alle modellen van het HTH-gamma en helpt de operator 
om ook op ruw terrein in alle veiligheid te werken. 
Met dit mechanisme kan de operator 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 het terrein de hefprestaties zou kunnen beïnvloeden.
Magni heeft ook een extra inrichting voor de veiligheid 

PRESTATIES 
OP WIELEN

 ± 5°/ ± 10°0° ± 5°/ ± 10°

Dit kenmerk is met name belangrijk bij werk met 
onstabiele grondomstandigheden, zoals in de mijnbouw 
of met zware lasten en wanneer de grip op het terrein 
van essentieel belang is. 

De vierwielaandrijving zorgt voor optimale grip op 
moeilijk terrein (bijv. zand, modder of kiezelstenen). 
Bovendien maakt de aanzienlijke bodemvrijheid dit 
productgamma heel geschikt en veilig voor dit type 
ruwe terreinen.
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3
Krabbesturing: 
voor een zijdelingse 
benadering van het werk

2
Voorwielbesturing: 
voor het rijden op de weg

1
Concentrische vierwielbesturing: 
voor een kleinere draaicirkel en om je 
binnen beperkte ruimtes te kunnen 
bewegen

DRIE BESTURINGSTYPES
De mogelijkheid om de beste wijze van voortbeweging te kiezen op basis van de werkruimte is een belangrijk kenmerk. 

Op alle HTH-machines kun je het type besturing kiezen dat het beste bij je werkzaamheden past:
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ASSEN

Deze modellen zijn uitgerust met heavy duty assen met 
bekrachtigde hydraulische meerschijvenrem in oliebad, 
met 4-traps heavy duty epicyclische reductie.

Alle HTH-modellen hebben een load sensing-systeem 
(effectieve werkdruk 350 bar) dat bestaat uit 
een l/s-hogedrukpomp (voor de hydraulische 
bewegingen), twee elektro-proportionele joysticks en 
een SIL 2-hoofdventiel conform de EN 13489-norm 
betreffende de veiligheid van elektronische besturingen.

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 kun je de flow sharing 
beheren en tegelijkertijd de veiligheid en precisie 
van alle hydraulische bewegingen verzekeren 
(tot 3/4 bewegingen per keer).

HYDRAULISCH 
SYSTEEM

TRANSMISSIE

De transmissie is op elk model anders en gekozen om de 
beste prestaties te leveren tijdens het werk.

De HTH 30.12, de HTH 35.12 en de HTH 50.14 
hebben een hydrostatische transmissie met heavy-
duty automatische versnellingsbak met 3 elektronisch 
gesynchroniseerde versnellingen. Ze beschikken verder 
over een 2WD-transmissie met automatische inschakeling 
van de 4WD bij gladde omstandigheden.

Op de HTH 24.11, HTH 27.11 en HTH 20.10 is de 
transmissie hydrostatisch en elektronisch geregeld met 
een centraal zelfblokkerend differentieel, om slippen en 
problemen met grip aan de grond te voorkomen.

Bij de HTH 10.10 en HTH 16.10 is de transmissie 
hydrostatisch en elektronisch geregeld en samengesteld 
uit een pomp met variabel slagvolume voor een 
nauwkeurig beheer van de last.

TECHNISCHE 
KENMERKEN

HTH 30.12 / 35.12 / 50.14
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TYPE 
MOTOR

Alle motoren van het HTH-gamma voldoen aan 
Verordening (EU) 2016/1628 betreffende de 
emissienormen.

Magni zal als eerste fabrikant de Stage V-motoren 
monteren. Volvo en Deutz worden onze partners voor 
het hele HTH-gamma en leveren betrouwbare prestaties.
Het kleinste model, de HTH 10.10, is uitgerust met de 
Deutz Stage V motor met vermogen van 100 kW om alle 
zware logistieke taken probleemloos uit te voeren.
De modellen HTH 16.10 en HTH 20.10 krijgen een 
160 kW Volvo Stage V-motor, terwijl de grotere modellen 
HTH 24.11 en 27.11 gaan beschikken over een Volvo Stage 
V-motor van 175 kW. De grootste van het gamma, tot de 
HTH 50.14, wordt uitgerust met de krachtige Volvo Stage 
V-motor van 235 kW.
Deze verandering betekent een grote stap voorwaarts op 
weg naar een duurzamere toekomst en Magni heeft deze 
kans zeker niet laten liggen!

HTH 10.10 / 16.10HTH 24.11 / 27.11 / 20.10
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TECHNISCHE 
KENMERKEN

omgevingen door de aanwezigheid van een 
elektromagnetisch veld.

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

Het elektrische circuit is IP67 en dit betekent dat het 
volledig afgeschermd is tegen alle soorten stof en 
water, met een maximale diepte van 1 meter onder 
water voor korte perioden. Het elektrische circuit 
is 24 V en alle elektrische regeleenheden (ECU's) 
zijn aangesloten op een CAN BUS-systeem. Het 
CAN BUS-systeem is speciaal ontworpen om ook 
probleemloos te werken in sterk gedistribueerde 

ELEKTRISCH 
SYSTEEM

Master 
„Onderwagen"

Slave "Cabine" CAN collector

Transmissie-
diagnose

CAN collector

CAN collector CAN collector

Joystick

Diagnose op de 
stuurkolom

Afstandsbediening

Diagnose op de 
stuurkolom

Transmissie 
Pin39/40

Transmissie 
Pin25/26

OBD

Motor

Arm

Opwinder 
kabel arm

Veiligheids-
syteem

ONDERWAGEN

CABINE

Lijn 0

Lijn 1



21



22

TECHNISCHE 
KENMERKEN

AUTOMATISCHE HERKENNING 
VAN HET TOEBEHOREN

Alle modellen van het HTH-gamma beschikken 
aan de kop van de arm over het automatische 
toebehoren-herkenningssysteem 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 dit nieuwe koppelingssysteem 
verbetert de hefprestaties. Dit systeem maakt de 
machine van het HTH-gamma veel veiliger en voorkomt 
het risico van een verkeerd toebehoren.
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Om de hydraulische leidingen te beschermen tegen 
mogelijke botsingen met de externe werkomgeving, 
hebben we ervoor besloten ze in de arm onder te 
brengen en voor een betere betrouwbaarheid hebben 
we, afgezien van de speciale kanalen die op passende 
wijze in de arm zijn aangebracht en die tijdens het 
uit- en inschuiven ervan de bewegende leidingen 
kunnen ondersteunen en geleiden, ook de afzonderlijke 
leidingen aan elkaar gelast tot een enkele leiding die 
veel stabieler, controleerbaarder en veiliger is dan een 
klassieke oplossing met losse leidingstukken.

ARMCONSTRUCTIE

De extreem resistente arm is gemaakt van adequaat 
gedimensioneerd hoogwaardig staal om tijdens het 

werk hoge prestaties en dus groot draagvermogen, 
hoge constructiestijfheid en grote precisie 

met tegelijkertijd een belangrijke lichtheid 
van het onderdeel (arm) te garanderen, 

en ons in staat te stellen om de 
machine te optimaliseren voor hoge 

draagvermogens binnen het hele 
werkgebied.
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D

BA

C

continu de positie van de last in de ruimte analyseert 
met een dynamische weergave van het juiste diagram 
afhankelijk van de machineconfiguratie.
Bij een overbelasting schakelt het systeem automatisch 
alle belastende bewegingen uit om er het dalen van 
mogelijk te maken.

LOAD MOMENT INDICATOR

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

TECHNISCHE 
KENMERKEN

Zwaailicht.

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

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

Dynamische weergave van alle verzamelde 
gegevens op het touchscreen van de operator.
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A

C
B

D
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*Uitgezonderd HTH 10.10

Graafbak

HaakLier

Vorkenborden
- standaard 
- met klepstandsteller
- met klepstandsteller 
en sideshift

over een veelzijdige machine waarmee je door gewoon 
het toebehoren te vervangen veel meer dan maar één 
taak kunt uitvoeren.

STANDAARDTOEBEHOREN

Met de keuze van het juiste toebehoren uit de vele 
beschikbare opties in het gamma benut je ten volle het 
potentieel van de Magni-machines. Alle toebehoren zijn 
namelijk onderling uitwisselbaar* en laten je beschikken 
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Toebehoren 
voor spoelen

BandenklemToebehoren voor 
transportbanden

Klem voor naven en 
ophangingscilinders

CilinderklemWielnavenklem

aard van deze gebruikstoepassingen, is elk van de 
toebehoren voor dit gamma speciaal ontworpen om het 
werk probleemloos uit te kunnen voeren.

Het vervangen van banden of cilinders en het verplaatsen 
en plaatsen van transportbanden en staalrollen is 
heel eenvoudig dankzij het speciale toebehoren voor 
steengroeven en mijnen. Vanwege de bijzondere 

SPECIALE TOEBEHOREN 
VOOR STEENGROEVEN EN MIJNEN
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HTH 10.10 HTH 16.10 HTH 20.10 HTH 24.11

AANDUIDING 
VAN DE 

MACHINE

Maximaal hefvermogen 10.000 kg 16.000 kg 19.999 kg 24.000 kg
Zwaartepunt 600 mm 600 mm 600 mm 900 mm
Maximale hefhoogte 9,50 m 9,70 m 9,70 m 10,50 m
Max. reikwijdte 5,05 m 5,00 m 5,10 m 5,70 m

MOTOR

Model 
Deutz TCD 3,6 L4 -Stage V 

Deutz TCD 3,6 L4 - Stage IV
Deutz TCD 3,6 L4 EDG - Stage IIIA

Volvo TAD582 VE - Stage V
Volvo TAD572 VE - Stage IV
Volvo TAD552 VE Stage IIIA

Volvo TAD582 VE - Stage V
Volvo TAD572 VE - Stage IV
Volvo TAD552 VE Stage IIIA

Volvo TAD583 
VE - Stage V

Volvo TAD572 VE - Stage IV
Volvo TAD552 VE - Stage 

IIIA

Nominaal vermogen 100 kW (136 pk) 
bij 2.200 omw/min

160 kW (218 pk) 
bij 2.200 omw/min

160 kW (218 pk) 
bij 2.200 omw/min

175 kW (238 pk) 
bij 2.300 omw/min

160 kW (218 pk) 
bij 2.200 omw/min

Maximaal koppel 500 Nm 
bij 1.600 omw/min

910 Nm 
bij 1.450 omw/min

910 Nm 
bij 1.450 omw/min

975 Nm 
bij 1.380 omw/min

910 Nm 
bij 1.450 omw/min

Cilinderinhoud 3,6 l 5,13 l 5,13 l 5,13 l
Aantal cilinders 4 in lijn 4 in lijn 4 in lijn 4 in lijn

Motorconfiguratie Turbodiesel met directe inspuiting Common rail turbodiesel
met directe inspuiting

Common rail turbodiesel
met directe inspuiting

Common rail turbodiesel 
met directe inspuiting

Koelsysteem Water – intercooler Water – intercooler Water – intercooler Water – intercooler 

CABINE

FOPS/ROPS gecertificeerde hermetische cabine met beveiligingen    

Ruitenwisser voor, achter en boven    

Rijverlichting, zwaailicht    

Achteruitkijkspiegels    

Verwarming – Airconditioning    

BEDIENINGS-
ELEMENTEN Multifunctionele elektro-proportionele joystick    

ASSEN EN 
REMMEN

Heavy-duty met planetaire tandwielkasten    

Eén stuurcilinder voor elke as    

Zelfnivellering van de vooras + 8° rechts en + 8° links + 8° rechts en + 8° links + 8° rechts en + 8° links + 10° rechts en + 10° links

3 stuurmodi
- voorwielbesturing

- concentrische vierwielbesturing
- krabbesturing

- voorwielbesturing
- concentrische vierwielbesturing

- krabbesturing

- voorwielbesturing
- concentrische vierwielbesturing

- krabbesturing

- voorwielbesturing
- concentrische vierwielbesturing

- krabbesturing
Pendelas achter    

Bekrachtigde hydraulische meerschijvenrem in oliebad 
op beide assen, met dubbel circuit

   

Negatieve parkeerrem    

Bandenmaten 445/65  R22,5 *–* twee voor elke as, 
aandrijving en besturing

16,00 – R25 ** twee voor elke as, 
aandrijving en besturing

16,00 – R25 ** twee voor elke as, 
aandrijving en besturing

18,00 – R25 ** twee voor elke as, 
aandrijving en besturing

PRESTATIES

Maximale verplaatsingssnelheid 40 km/h 25 km/h 25 km/h 25 km/h
Max trekkracht aan de haak 84 kN 113 kN 156 kN 184 kN
Klimvermogen 66% 60%  66% 67%
Draaicirkel (bij de vorken) 4.100 mm 5.060 mm 5.729 mm 5.410 mm

GEWICHTEN
Totaal leeggewicht 13.100 kg 19.200 kg 24.000 kg 29.700 kg
Leeggewicht vóór (arm ingeschoven en omlaag) 4.600 kg 7.200 kg 8.000 kg 9.200 kg
Leeggewicht achter (arm ingeschoven en omlaag) 8.500 kg 12.000 kg 16.000 kg 20.500 kg

TRANSMISSIE

Hydrostatisch Rexroth / Danfoss Rexroth / Danfoss Rexroth / Danfoss Rexroth / Danfoss
Elektronisch bestuurde hydrostatische pomp met variabel slagvolume    

Hydrostatische motor met variabel slagvolume Een Een Een Een

Versnellingsbak Dropbox met 2 versnellingen vooruit en achteruit Dropbox met 2 versnellingen vooruit 
en achteruit

Dropbox met 2 versnellingen vooruit 
en achteruit

Dropbox met 2 versnellingen vooruit 
en achteruit

Hydraulische differentieelblokkering

HYDRAULISCH 
SYSTEEM 
VOOR DE 

BEWEGINGEN

Load sensing zuigerpomp    

Circuit van 350 bar    

Proportioneel hydraulisch ventielenblok Danfoss Danfoss Bosch/Bucher Bucher
Filters op de zuig- en retourleidingen    

Hogedrukslangen    

INHOUD 
TANKS EN 

INSTALLATIES

Diesel 195 l 270 l 270 l 195 l
AdBlue* 10 l 40 l 40 l 40 l
Hydraulische olie 190 l 195 l 195 l 220 l
Motorolie 9 l 16 l 16 l 16 l
Koelvloeistof 20 l 40 l 40 l 40 l

VEILIGHEID

Elektronisch veiligheidssysteem voor de lastcontrole met 
bepaling van de opgeheven last, de straal en vergelijking met 
de opgeslagen diagrammen.

   

Stopinrichting voor bezwarende bewegingen van de last    

Veiligheidsventielen op de cilinders    
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*Alleen nodig voor de Stage IV en Stage V-motoren.

HTH 10.10 HTH 16.10 HTH 20.10 HTH 24.11

AANDUIDING 
VAN DE 

MACHINE

Maximaal hefvermogen 10.000 kg 16.000 kg 19.999 kg 24.000 kg
Zwaartepunt 600 mm 600 mm 600 mm 900 mm
Maximale hefhoogte 9,50 m 9,70 m 9,70 m 10,50 m
Max. reikwijdte 5,05 m 5,00 m 5,10 m 5,70 m

MOTOR

Model 
Deutz TCD 3,6 L4 -Stage V 

Deutz TCD 3,6 L4 - Stage IV
Deutz TCD 3,6 L4 EDG - Stage IIIA

Volvo TAD582 VE - Stage V
Volvo TAD572 VE - Stage IV
Volvo TAD552 VE Stage IIIA

Volvo TAD582 VE - Stage V
Volvo TAD572 VE - Stage IV
Volvo TAD552 VE Stage IIIA

Volvo TAD583 
VE - Stage V

Volvo TAD572 VE - Stage IV
Volvo TAD552 VE - Stage 

IIIA

Nominaal vermogen 100 kW (136 pk) 
bij 2.200 omw/min

160 kW (218 pk) 
bij 2.200 omw/min

160 kW (218 pk) 
bij 2.200 omw/min

175 kW (238 pk) 
bij 2.300 omw/min

160 kW (218 pk) 
bij 2.200 omw/min

Maximaal koppel 500 Nm 
bij 1.600 omw/min

910 Nm 
bij 1.450 omw/min

910 Nm 
bij 1.450 omw/min

975 Nm 
bij 1.380 omw/min

910 Nm 
bij 1.450 omw/min

Cilinderinhoud 3,6 l 5,13 l 5,13 l 5,13 l
Aantal cilinders 4 in lijn 4 in lijn 4 in lijn 4 in lijn

Motorconfiguratie Turbodiesel met directe inspuiting Common rail turbodiesel
met directe inspuiting

Common rail turbodiesel
met directe inspuiting

Common rail turbodiesel 
met directe inspuiting

Koelsysteem Water – intercooler Water – intercooler Water – intercooler Water – intercooler 

CABINE

FOPS/ROPS gecertificeerde hermetische cabine met beveiligingen    

Ruitenwisser voor, achter en boven    

Rijverlichting, zwaailicht    

Achteruitkijkspiegels    

Verwarming – Airconditioning    

BEDIENINGS-
ELEMENTEN Multifunctionele elektro-proportionele joystick    

ASSEN EN 
REMMEN

Heavy-duty met planetaire tandwielkasten    

Eén stuurcilinder voor elke as    

Zelfnivellering van de vooras + 8° rechts en + 8° links + 8° rechts en + 8° links + 8° rechts en + 8° links + 10° rechts en + 10° links

3 stuurmodi
- voorwielbesturing

- concentrische vierwielbesturing
- krabbesturing

- voorwielbesturing
- concentrische vierwielbesturing

- krabbesturing

- voorwielbesturing
- concentrische vierwielbesturing

- krabbesturing

- voorwielbesturing
- concentrische vierwielbesturing

- krabbesturing
Pendelas achter    

Bekrachtigde hydraulische meerschijvenrem in oliebad 
op beide assen, met dubbel circuit

   

Negatieve parkeerrem    

Bandenmaten 445/65  R22,5 *–* twee voor elke as, 
aandrijving en besturing

16,00 – R25 ** twee voor elke as, 
aandrijving en besturing

16,00 – R25 ** twee voor elke as, 
aandrijving en besturing

18,00 – R25 ** twee voor elke as, 
aandrijving en besturing

PRESTATIES

Maximale verplaatsingssnelheid 40 km/h 25 km/h 25 km/h 25 km/h
Max trekkracht aan de haak 84 kN 113 kN 156 kN 184 kN
Klimvermogen 66% 60%  66% 67%
Draaicirkel (bij de vorken) 4.100 mm 5.060 mm 5.729 mm 5.410 mm

GEWICHTEN
Totaal leeggewicht 13.100 kg 19.200 kg 24.000 kg 29.700 kg
Leeggewicht vóór (arm ingeschoven en omlaag) 4.600 kg 7.200 kg 8.000 kg 9.200 kg
Leeggewicht achter (arm ingeschoven en omlaag) 8.500 kg 12.000 kg 16.000 kg 20.500 kg

TRANSMISSIE

Hydrostatisch Rexroth / Danfoss Rexroth / Danfoss Rexroth / Danfoss Rexroth / Danfoss
Elektronisch bestuurde hydrostatische pomp met variabel slagvolume    

Hydrostatische motor met variabel slagvolume Een Een Een Een

Versnellingsbak Dropbox met 2 versnellingen vooruit en achteruit Dropbox met 2 versnellingen vooruit 
en achteruit

Dropbox met 2 versnellingen vooruit 
en achteruit

Dropbox met 2 versnellingen vooruit 
en achteruit

Hydraulische differentieelblokkering

HYDRAULISCH 
SYSTEEM 
VOOR DE 

BEWEGINGEN

Load sensing zuigerpomp    

Circuit van 350 bar    

Proportioneel hydraulisch ventielenblok Danfoss Danfoss Bosch/Bucher Bucher
Filters op de zuig- en retourleidingen    

Hogedrukslangen    

INHOUD 
TANKS EN 

INSTALLATIES

Diesel 195 l 270 l 270 l 195 l
AdBlue* 10 l 40 l 40 l 40 l
Hydraulische olie 190 l 195 l 195 l 220 l
Motorolie 9 l 16 l 16 l 16 l
Koelvloeistof 20 l 40 l 40 l 40 l

VEILIGHEID

Elektronisch veiligheidssysteem voor de lastcontrole met 
bepaling van de opgeheven last, de straal en vergelijking met 
de opgeslagen diagrammen.

   

Stopinrichting voor bezwarende bewegingen van de last    

Veiligheidsventielen op de cilinders    



30

HTH 27.11 HTH 30.12 HTH 35.12 HTH 50.14

AANDUIDING 
VAN DE 

MACHINE

Maximaal hefvermogen 27.000 kg 30.000 kg 35.000 kg 50.000 kg
Zwaartepunt 1.200 mm 1.200 mm 1.200 mm 1.200 mm
Maximale hefhoogte 10,90 m 11,40 m 11,40 m 14,00 m
Max. reikwijdte 6,60 m 6,90 m 6,90 m 8,00 m

MOTOR

Model Volvo TAD583 VE - Stage V Volvo TAD572 VE - Stage IV
Volvo TAD552 VE - Stage IIIA

Volvo TAD883VE
Stage V

Volvo TAD873VE  Stage IV
Volvo TAD853VE  Stage IIIA

Volvo TAD884VE
Stage V

Volvo TAD873VE  Stage IV
Volvo TAD853VE  Stage IIIA

Volvo TAD883VE
Stage V

Volvo TAD873VE  Stage IV
Volvo TAD853VE  Stage IIIA

Nominaal vermogen 175 kW (238 pk) 
bij 2.300 omw/min

160 kW (218 pk) 
bij 2.200 omw/min

235 kW (320 pk) 
bij 2.200 omw/min

250 kW (340 pk) 
bij 2.200 omw/min

235 kW (320 pk) 
bij 2.200 omw/min

235 kW (320 pk) 
bij 2.200 omw/min

Maximaal koppel 975 Nm 
bij 1.380 omw/min

910 Nm 
bij 1.450 omw/min

1.300 Nm 
bij 1.400 omw/min

1.310 Nm 
bij 1.450 omw/min

1.360 Nm 
bij 1.400 omw/min

1.310 Nm 
bij 1.450 omw/min

1.300 Nm 
bij 1.400 omw/min

1.310 Nm 
bij 1.450 omw/min

Cilinderinhoud 5,13 l 7,7 l 7,7 l 7,7 l
Aantal cilinders 4 in lijn 4 in lijn 4 in lijn 4 in lijn

Motorconfiguratie Common rail turbodiesel met directe inspuiting Common rail turbodiesel
met directe inspuiting

Common rail turbodiesel
met directe inspuiting

Common rail turbodiesel
met directe inspuiting

Koelsysteem Water – intercooler Water – intercooler Water – intercooler Water – intercooler 

CABINE

FOPS/ROPS gecertificeerde hermetische cabine met 
beveiligingen

   

Ruitenwisser voor, achter en boven    

Rijverlichting, zwaailicht    

Achteruitkijkspiegels    

Verwarming – Airconditioning    

BEDIENINGS-
ELEMENTEN Multifunctionele elektro-proportionele joystick    

ASSEN EN 
REMMEN

Heavy-duty met planetaire tandwielkasten    

Eén stuurcilinder voor elke as    

Zelfnivellering van de vooras + 5° rechts en + 5° links + 5° rechts en + 5° links + 5° rechts en + 5° links + 5° rechts en + 5° links

3 stuurmodi
- voorwielbesturing

- concentrische vierwielbesturing
- krabbesturing

- voorwielbesturing
- concentrische vierwielbesturing

- krabbesturing

- voorwielbesturing
- concentrische vierwielbesturing

- krabbesturing

- voorwielbesturing
- concentrische vierwielbesturing

- krabbesturing
Pendelas achter    

Bekrachtigde hydraulische meerschijvenrem 
in oliebad op beide assen, met dubbel circuit

   

Negatieve parkeerrem    

Bandenmaten 26,5 – R25 ** twee voor elke as, aandrijving en besturing 29,5 – R25 ** twee voor elke as, aandrijving 
en besturing 24.00-35** optioneel

29,5 – R25 ** twee voor elke as, 
aandrijving en besturing

29,5 – R25 ** twee voor elke as, 
aandrijving en besturing

PRESTATIES

Maximale verplaatsingssnelheid 25 km/h 25 km/h 25 km/h 20 km/h
Max trekkracht aan de haak 194 kN 365 kN 365 kN 390 kN
Klimvermogen 56% 54% 45% 50%
Draaicirkel (bij de vorken) 8.520 mm 9.710 mm 9.710 mm 9.600 mm

GEWICHTEN
Totaal leeggewicht 35.500 kg 40.900 kg 44.800 kg 65.000 kg
Leeggewicht vóór (arm ingeschoven en omlaag) 12.700 kg 18.700 kg 14.800 kg 28.000 kg
Leeggewicht achter (arm ingeschoven en omlaag) 22.800 kg 22.200 kg 30.000 kg 40.000 kg

TRANSMISSIE

Hydrostatisch Rexroth / Danfoss Rexroth Rexroth Rexroth
Elektronisch bestuurde hydrostatische pomp met 
variabel slagvolume

   

Hydrostatische motor met variabel slagvolume Een Twee Twee Twee

Versnellingsbak Dropbox met 2 versnellingen vooruit en achteruit
Hydraulische differentieelblokkering

Hydraulische dropbox met 3 versnellingen 
vooruit en achteruit

Hydraulische differentieelblokkering

Hydraulische dropbox met 3 versnellingen 
vooruit en achteruit

Hydraulische differentieelblokkering

Hydraulische dropbox met 3 versnellingen 
vooruit en achteruit

Hydraulische differentieelblokkering

HYDRAULISCH 
SYSTEEM 
VOOR DE 

BEWEGINGEN

Load sensing zuigerpomp    

Circuit van 350 bar    

Proportioneel hydraulisch ventielenblok Bucher Bucher Bucher 

Filters op de zuig- en retourleidingen    

Hogedrukslangen    

INHOUD 
TANKS EN 

INSTALLATIES

Diesel 340 l 340 l 340 l N.b.
AdBlue* 40 l 40 l 40 l N.b.
Hydraulische olie 355 l 355 l 355 l N.b.
Motorolie 27 l 27 l 27 l N.b.
Koelvloeistof 50l 50l 50l N.b.

VEILIGHEID

Elektronisch veiligheidssysteem voor de lastcontrole 
met bepaling van de opgeheven last, de straal en 
vergelijking met de opgeslagen diagrammen.

   

Stopinrichting voor bezwarende bewegingen van de last    

Veiligheidsventielen op de cilinders    
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*Alleen nodig voor de Stage IV en Stage V-motoren.

HTH 27.11 HTH 30.12 HTH 35.12 HTH 50.14

AANDUIDING 
VAN DE 

MACHINE

Maximaal hefvermogen 27.000 kg 30.000 kg 35.000 kg 50.000 kg
Zwaartepunt 1.200 mm 1.200 mm 1.200 mm 1.200 mm
Maximale hefhoogte 10,90 m 11,40 m 11,40 m 14,00 m
Max. reikwijdte 6,60 m 6,90 m 6,90 m 8,00 m

MOTOR

Model Volvo TAD583 VE - Stage V Volvo TAD572 VE - Stage IV
Volvo TAD552 VE - Stage IIIA

Volvo TAD883VE
Stage V

Volvo TAD873VE  Stage IV
Volvo TAD853VE  Stage IIIA

Volvo TAD884VE
Stage V

Volvo TAD873VE  Stage IV
Volvo TAD853VE  Stage IIIA

Volvo TAD883VE
Stage V

Volvo TAD873VE  Stage IV
Volvo TAD853VE  Stage IIIA

Nominaal vermogen 175 kW (238 pk) 
bij 2.300 omw/min

160 kW (218 pk) 
bij 2.200 omw/min

235 kW (320 pk) 
bij 2.200 omw/min

250 kW (340 pk) 
bij 2.200 omw/min

235 kW (320 pk) 
bij 2.200 omw/min

235 kW (320 pk) 
bij 2.200 omw/min

Maximaal koppel 975 Nm 
bij 1.380 omw/min

910 Nm 
bij 1.450 omw/min

1.300 Nm 
bij 1.400 omw/min

1.310 Nm 
bij 1.450 omw/min

1.360 Nm 
bij 1.400 omw/min

1.310 Nm 
bij 1.450 omw/min

1.300 Nm 
bij 1.400 omw/min

1.310 Nm 
bij 1.450 omw/min

Cilinderinhoud 5,13 l 7,7 l 7,7 l 7,7 l
Aantal cilinders 4 in lijn 4 in lijn 4 in lijn 4 in lijn

Motorconfiguratie Common rail turbodiesel met directe inspuiting Common rail turbodiesel
met directe inspuiting

Common rail turbodiesel
met directe inspuiting

Common rail turbodiesel
met directe inspuiting

Koelsysteem Water – intercooler Water – intercooler Water – intercooler Water – intercooler 

CABINE

FOPS/ROPS gecertificeerde hermetische cabine met 
beveiligingen

   

Ruitenwisser voor, achter en boven    

Rijverlichting, zwaailicht    

Achteruitkijkspiegels    

Verwarming – Airconditioning    

BEDIENINGS-
ELEMENTEN Multifunctionele elektro-proportionele joystick    

ASSEN EN 
REMMEN

Heavy-duty met planetaire tandwielkasten    

Eén stuurcilinder voor elke as    

Zelfnivellering van de vooras + 5° rechts en + 5° links + 5° rechts en + 5° links + 5° rechts en + 5° links + 5° rechts en + 5° links

3 stuurmodi
- voorwielbesturing

- concentrische vierwielbesturing
- krabbesturing

- voorwielbesturing
- concentrische vierwielbesturing

- krabbesturing

- voorwielbesturing
- concentrische vierwielbesturing

- krabbesturing

- voorwielbesturing
- concentrische vierwielbesturing

- krabbesturing
Pendelas achter    

Bekrachtigde hydraulische meerschijvenrem 
in oliebad op beide assen, met dubbel circuit

   

Negatieve parkeerrem    

Bandenmaten 26,5 – R25 ** twee voor elke as, aandrijving en besturing 29,5 – R25 ** twee voor elke as, aandrijving 
en besturing 24.00-35** optioneel

29,5 – R25 ** twee voor elke as, 
aandrijving en besturing

29,5 – R25 ** twee voor elke as, 
aandrijving en besturing

PRESTATIES

Maximale verplaatsingssnelheid 25 km/h 25 km/h 25 km/h 20 km/h
Max trekkracht aan de haak 194 kN 365 kN 365 kN 390 kN
Klimvermogen 56% 54% 45% 50%
Draaicirkel (bij de vorken) 8.520 mm 9.710 mm 9.710 mm 9.600 mm

GEWICHTEN
Totaal leeggewicht 35.500 kg 40.900 kg 44.800 kg 65.000 kg
Leeggewicht vóór (arm ingeschoven en omlaag) 12.700 kg 18.700 kg 14.800 kg 28.000 kg
Leeggewicht achter (arm ingeschoven en omlaag) 22.800 kg 22.200 kg 30.000 kg 40.000 kg

TRANSMISSIE

Hydrostatisch Rexroth / Danfoss Rexroth Rexroth Rexroth
Elektronisch bestuurde hydrostatische pomp met 
variabel slagvolume

   

Hydrostatische motor met variabel slagvolume Een Twee Twee Twee

Versnellingsbak Dropbox met 2 versnellingen vooruit en achteruit
Hydraulische differentieelblokkering

Hydraulische dropbox met 3 versnellingen 
vooruit en achteruit

Hydraulische differentieelblokkering

Hydraulische dropbox met 3 versnellingen 
vooruit en achteruit

Hydraulische differentieelblokkering

Hydraulische dropbox met 3 versnellingen 
vooruit en achteruit

Hydraulische differentieelblokkering

HYDRAULISCH 
SYSTEEM 
VOOR DE 

BEWEGINGEN

Load sensing zuigerpomp    

Circuit van 350 bar    

Proportioneel hydraulisch ventielenblok Bucher Bucher Bucher 

Filters op de zuig- en retourleidingen    

Hogedrukslangen    

INHOUD 
TANKS EN 

INSTALLATIES

Diesel 340 l 340 l 340 l N.b.
AdBlue* 40 l 40 l 40 l N.b.
Hydraulische olie 355 l 355 l 355 l N.b.
Motorolie 27 l 27 l 27 l N.b.
Koelvloeistof 50l 50l 50l N.b.

VEILIGHEID

Elektronisch veiligheidssysteem voor de lastcontrole 
met bepaling van de opgeheven last, de straal en 
vergelijking met de opgeslagen diagrammen.

   

Stopinrichting voor bezwarende bewegingen van de last    

Veiligheidsventielen op de cilinders    
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AFMETINGEN

* afmetingen uitgedrukt in mm

MACHINEAFMETINGEN

HTH
10.10

HTH
16.10

HTH
20.10

HTH
24.11

HTH
27.11

HTH
30.12

HTH
35.12

HTH
50.14

A 14° 12° 12° 12° 11° 11° 11° 11°

B * 1.500 1.500 1.500 1.800 2.400 2.400 2.400 2.400

C * 370 440 400 430 530 550 550 620

D * 1.000 1.150 855 1.270 1.340 1.440 1.440 1.595

E * 3.300 4.000 4.000 4.000 4.500 4.800 4.800 6.900

F * 1.370 1.230 1.275 1.650 1.710 1.710 1.710 1.710

G * 5.660 6.380 6.425 6.920 7.550 7.950 7.950 10.705

H * 2.990 3.100 3.150 3.000 3.520 3.600 3.600 3.800

I *
max 1.740 2.000 2.006 1.990 2.400 1.990 2.030

op verzoek
min 820 1.160 1.120 1.250 1.430 1.360 1.400

J * 200 200 200 250 300 300 320 op verzoek

K * 4.100 5.060 5.729 5.410 8.520 9.710 9.710 9.600

L * 2.070 2.020 2.050 2.400 2.230 2.250 2.250 2.560

M * 2.550 2.550 2.550 2.960 2.975 3.000 3.000 3.203

N * 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050

O 8° 8° 8° 10° 5° 5° 5° 5°

P 8° 8° 8° 10° 5° 5° 5° 5°



De informatie in deze brochure is informatief en kan te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd
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