COLLECTIE
TH-GAMMA

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

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.

MAGNI: ERVARING,
BETROUWBAARHEID EN VEELZIJDIGHEID

PRODUCTIVITEIT

VEELZIJDIGHEID

Het TH-gamma van telescopische verreikers voor
de bouw en lichte industrie is ontworpen om in
elke situatie maximale prestaties te garanderen. De
standaard 4-wielaandrijving draagt bij aan het
verzekeren van maximale grip op alle soorten terrein en
de hydrostatische transmissie garandeert, ook offroad,
optimale prestaties.
De compacte afmetingen zijn aan de andere kant ideaal
voor krappe werkruimtes en garanderen op elke plek
maximaal bedieningsgemak.

De keuze van het toebehoren is essentieel om het werk
van de machine te definiëren. Zijn 3-in-1 karakter
staat garant voor maximale veelzijdigheid en je kunt
hem gebruiken als telescopische verreiker, kraan of
werkplatform*.
Dankzij de ruime keuze aan verwisselbare toebehoren
voer je probleemloos allerlei soorten klussen uit. Alle
toebehoren zijn compatibel met alle modellen
en verzekeren maximale flexibiliteit.

TH 5.8 P / TH 5.8

TH 6.10 P / TH 6.10

Hoe de namen van de
modellen te lezen
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* standaard alleen voor sommige
modellen goedgekeurd.

TH 5,5.15 P / TH 5,5.15

Alle modelnamen identificeren er het gamma en
belangrijkste kenmerken van, zoals maximaal hefvermogen
en maximale hefhoogte.

PRAKTISCH

COMFORT

De functiebeheersoftware is eenvoudig en
intuïtief en perfect voor elk type gebruiker. De
geordende visualisatie in thematische pagina's en
de iconografische afbeeldingen vereenvoudigen het
aanleren van de basisfuncties en maken het systeem
gebruiksvriendelijk. Het CAN-BUS-elektrische
systeem vereenvoudigt het voertuigbeheer en maakt
de weergave mogelijk van alle relevante gegevens op
het touchscreen in de cabine. Het hydraulische systeem
L/S met een effectieve werkdruk van 350 bar moet het
dagelijkse werk optimaliseren.

Ergonomie en operatorcomfort zijn van oudsher
typische karakteristieken van de voertuigen van het
merk Magni. De stoel en de verstelbare stuurkolom zijn
ontworpen om een optimale rijpositie te garanderen.
De cabine met totaalzicht is ontworpen om bij elke
beweging een zicht van 360° te garanderen. De
meerdere standaardfuncties van de cabine, zoals
bijvoorbeeld de luchtfiltratie en drukcabine dienen om
de chauffeur in elk seizoen en op elke plaats comfort te
garanderen.

TH 5,5.19 P / TH 5,5.19

TH

5,5

productgamma

maximum
capaciteit (ton)

TH 5,5.24

.

19
maximumhoogte (m)

TH 6.20

P verwijst naar de 75 kW-modellen
De modellen TH 5,5.24 en TH 6.20
voorzien één oplossing met een motor
van 100 kW.
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TH-GAMMA
OP HET EERSTE GEZICHT

De unieke benadering van het
onderzoek en de ontwikkeling van
nieuwe producten stelt ons in staat ons
gamma voortdurend aan te passen en
te verbeteren om onze klanten altijd
voor elk werk de beste oplossing
aan te bieden.

TH 6.10 P / TH 6.10
• Verlaagd ontwerp voor meer stabiliteit
• Beschikbaar met Deutz Stage V-, IVf-, IIIA-motoren
• Beschikbaar met twee motoren van 55 kW en
75 kW om zich aan jouw behoeften aan te passen
• Hydraulisch systeem L/S van 350 bar
• 4WD

Compatibiliteit met een breed
gamma van toebehoren
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Optimale
hefprestaties

Werkhoogten
van 8 tot 24 m

Maximaal
draagvermogen
van 5 t, 5,5 t of 6 t

BEST LIFTING
PERFORMANCE

Het gamma van vaste telescopische
verreikers is veilig, sterk en
betrouwbaar en combineert
vakmanschap, innovatie en technologie
om onder alle omstandigheden
maximale prestaties te leveren.

TH 5,5.15 P / TH 5,5.15
TH 5,5.19 P / TH 5,5.19
• Verlaagd ontwerp voor meer stabiliteit
• Beschikbaar met Deutz Stage V-, IVf-, IIIA-motoren
• Beschikbaar met twee motoren van 55 kW en
75 kW om zich aan jouw behoeften aan te passen
• Standaard klapstempels voor een geoptimaliseerd
hefvermogen tot 5,5 ton
• Hydraulisch systeem L/S van 350 bar
• 4WD

Compatibiliteit met een breed
gamma van toebehoren
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TH 5,5.24 / TH 6.20
• Beschikbaar met Deutz Stage V-, IVf-, IIIA-motoren van 100 kW
• Standaard klapstempels voor een geoptimaliseerd
hefvermogen tot 6 ton
• Hydraulisch systeem L/S van 350 bar
• 4WD

Compatibiliteit met een breed
gamma van toebehoren

5° 5°

SIDE-SHIFT
Op de modellen TH 6.20 en TH 5,5.24 is standaard een zijdelings
verplaatsingssysteem, side-shift genaamd, geïnstalleerd, dat de zijdelingse beweging
van het achterste deel van het frame en daarmee die van de telescooparm ten opzichte
van de lengteas van de machine mogelijk maakt om de positie van de last te corrigeren
zonder de noodzaak van het verplaatsen van het voertuig. Dit systeem maakt in feite een
dwarsverplaatsing van +/- 5° mogelijk, overeenkomstig een verplaatsing van +/- 1,5 m met
volledig uitgeschoven arm, ongeacht het gemonteerde toebehoren.

Ontwerp
Hogesterktestalen voor optimale
prestaties en flexibiliteit

Veelzijdigheid
Verwisselbare toebehoren en
automatische herkenningen R.F.ID.

Comfort
Drukcabine met A/C, luchtfiltratie en
verstelbare stuurkolom

Veiligheid
LMI-lastbeperkingssysteem, FOPS/ROPS-gecertificeerde
cabine en zicht van 360° op de last

Wendbaarheid
Kleinere afmetingen en stempels
(indien aanwezig) en perfecte
sluiting binnen de vorm

Prestaties
4-wielaandrijving en -besturing en
500 bar werkdruk

Industrie 4.0
Mogelijkheid tot afstandsbediening
van de machine

Bouw
Gevelwerk,
bekledingen,
installaties

Grote
evenementen
Concerten,
Festivals

Vliegtuig
onderhoud,
Scheeps
reparaties

Installatietechniek
Elektrische installatie,
Hydraulische installaties,
Lichtinstallaties

TH 5.8 P / TH 5.8

INDUSTRIËLE VERSIE

Kies je Magni op basis van je behoeften.
Het gamma van vaste telescopische
verreikers is flexibel en past zich volledig
aan jouw behoeften aan: van de industrie
en de bouw tot de mijnbouw zijn de
Magni-modellen perfect voor elke toepassing.
Superlaag ontwerp voor toegang tot lage plaatsen
Compact ontwerp voor een ongeëvenaard gebruiksgemak
Beschikbaar met Deutz Stage V, IIIA-motoren
Beschikbaar met twee motoren van 55 kW en 75 kW om
zich aan jouw behoeften aan te passen
• Hydraulisch systeem L/S van 350 bar
• 4WD
•
•
•
•
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INKLAPBARE
ZWAAILICHTEN
De zwaailichten kunnen handmatig worden ingeklapt,
steken niet uit buiten de machine en blijven minder
dan 2 m hoog. Dit zal eventuele botsingen met het lage
plafond vermijden. Zodra de werkplek is bereikt kunnen
koplampen met een eenvoudige handeling worden
teruggebracht naar hun werkpositie.

INDUSTRIAL
SUPERLAAG
COMPACT ONTWERP

Het superlage ontwerp heeft een machine opgeleverd
met een maximale hoogte van 2 m die perfect is om
zelfs door de smalste openingen te passeren. De
bodemvrijheid blijft nog steeds optimaal voor de ruigste
terreinen, zodat het voertuig makkelijk over stapels
aarde en puin passeert.

9

THU 5.8

MIJNBOUWVERSIE
Het THU 5.8-model is ontworpen om in de meest
veeleisende omgevingen te werken als ondersteuning
voor alle materiaalverplaatsingen en levert
uitstekende hefprestaties en veel gebruiksgemak.
Het is de ideale partner voor het werk in mijnen en
steengroeven.
•
•
•
•

Verlaagd ontwerp voor toegang tot lage plaatsen
Compact ontwerp voor een ongeëvenaard gebruiksgemak
Beschikbaar met Deutz Stage IIIA-motor
Hydraulisch systeem L/S van 350 bar

MINING
Indicatoren losse
moeren
Buitenbrandblussers van 6 kg

Noodstopknoppen

Cabine- en koplampbeschermingen
Zie pagina's 30-31 voor de volledige lijst van standaarduitrustingen.
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Vergrendeling
van de armcilinder

LED-werklampen
op de cabine en arm
voor beter zicht

Stabiliteitscontrole: RCL-systeem
(nominale capaciteitsbegrenzer)

Richtingaanwijzers
voor het rijden en
achteruitrijden

Het THU 5.8-model heeft een verlaagd ontwerp,
met een maximale voertuighoogte van 2 m. Deze
eigenschap maakt het geschikt voor smalle doorgangen
van tunnels en mijngangen.
Het ontwerp is ook compact en heeft een makkelijk te
gebruiken machine met kleine afmetingen opgeleverd.
De hydrostatische transmissie en de 4-wielaandrijving

50 PPM
katalysator

Airconditioning

Volledige
bescherming van
de cabineruiten

maken hem echter geschikt voor elk type terrein en
garanderen maximale tractie en grip, ook op de ruigste
plekken. De banden zijn halfmassief gemaakt met
een speciale anti-cut compound die ook uitstekende
hittebestendigheid biedt. Dit maakt ze geschikt voor alle
werkzaamheden op rotsachtige ondergronden.
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COMFORT
IN DE CABINE

CABINE MET VOLLEDIG
ZICHT MET GEREGISTREERD
ONTWERP

DRUKCABINE,
FOPS NIVEAU 2
EN ROPS
De cabine is FOPS (niveau 2)/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.

ZI

VO

L L E DI G

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.
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CH T

VERWARMING
AIRCONDITIONING
Het TH-gamma is overal ter wereld inzetbaar, van de
toendra in Siberië tot de woestijnen van Afrika. Alle
machines van het TH-gamma hebben standaard een
verwarmings- en airconditioningsysteem. (Behalve de
modellen met 55 kW motoren waarop het een optie is.)

BEKERHOUDER

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.

ERGONOMISCH
ONTWERP
Een rijpositie die maximaal comfort en ergonomie
biedt is cruciaal op het werk. In de Magni TH-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
rijpositie kan de stoel ook naar voren of naar achteren
worden verschoven.

LUCHTFILTRATIE
100%
De Magni-cabines hebben een volledig
filtratiesysteem van de lucht. Deze functie, die
standaard op alle TH-modellen wordt aangeboden,
maakt het gebruik van de machines ook in vervuilde of
besmette omgevingen mogelijk. Je hoeft alleen maar
het filter te controleren of vervangen op basis van je
operationele behoeften of de werkomgeving.
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BEDIENINGSPANEEL

STANDAARD TOUCHSCREEN
Alle modellen van het TH-gamma 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 4
hoofdpagina's worden weergegeven. Ook voor minder
ervaren gebruikers is het bladeren door de pagina's
heel eenvoudig en intuïtief.

MAGNI BEDIENINGSPANEEL
Met het gebruiksvriendelijke en intuïtieve
touchscreendisplay bedien je de hele machine. Het

kleurendisplay geeft meer dan 170 gedetailleerde
foutmeldingen weer in 12 verschillende talen. Voor het
afstempelen en automatisch nivelleren van de machine kun
je 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 verschijnt een alarmcode dat het
type storing identificeert en zal het systeem indien
nodig elke belastende beweging van de machine
onderbreken.

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 keuze wordt vereenvoudigd
door de aanwezigheid van twee
uitlijnsensoren. Je kunt ook de
snelheid instellen (haas/schildpad).
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STABILISATIEPAGINA*
Op deze pagina worden alle
gegevens met betrekking tot het
lastdiagram van het toebehoren
weergegeven. De verplaatsing
van de last binnen het gebied
wordt in realtime weergegeven,
zodat je altijd alles onder
controle hebt.
*Alleen beschikbaar voor de modellen met
stempels

LASTDIAGRAMPAGINA

BEDIENINGSPAGINA

GEPERSONALISEERDE PAGINA

De Magni machines gebruiken het
“Load Moment Indicator” systeem
van lastmoment-indicatoren, dat
overeenstemt met alle normen
en regelgevingen voor kranen.
Het display toont een dynamisch
lastdiagram dat je constant het
zwaartepunt van de last en de
beweging ervan in het diagram laat
zien.

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 het onderste
gedeelte is bestemd voor de
verschillende beschikbare opties
en de overgang van cabine- naar
afstandsbediening.

Op dit scherm zie je de beperkingen
voor de werkhoogte en de
hydraulische snelheden voor het
stijgen en dalen en het in- en
uitschuiven van de arm; evenals die
voor de hydraulische snelheid van de
rotatie van de vorken en de werking
van de toebehoren. Het uitvoeren
van herhalende bewegingen of
manoeuvres in krappe ruimtes zal
daarom veel gemakkelijker zijn.
15

PRODUCTIVITEIT
EN EFFICIËNTIE

WENDBAARHEID
EN OFFROAD
Elk model heeft 4-wielaandrijving en -besturing,
om tijdens alle handelingen maximale stabiliteit te
garanderen. Deze oplossing stelt je in staat maximale
bewegingsvrijheid te hebben en te beschikken over 3
besturingstypes: concentrisch, voorwiel en krab.
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UITZONDERLIJKE PRESTATIES
OP DE BOUWPLAATS
De krachtige hydrostatische transmissie geeft elk wiel
de benodigde kracht voor zelfs de steilste hellingen. Dit
maakt het heel gemakkelijk om je Magni in alle veiligheid
voor elke klus te gebruiken. Met de indrukwekkende
bodemvrijheid kan vrijwel elke hindernis makkelijk
worden overbrugd. Voor het hele gamma, zijn optioneel
massieve banden beschikbaar om de prestaties verder
te verbeteren.

Uitwisselbaarheid
Het automatische systeem
voor de herkenning van het
toebehoren R.F.ID herkent
automatisch welk toebehoren op
de machine wordt gemonteerd,
laadt het lastdiagram ervan en past
het lastbeperkingssysteem aan.
Deze oplossing is ontworpen om
de koppelingsfase volledig veilig
te maken.

NIVELLEREN OP WIELEN
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
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.
(Behalve voor TH 5.8/TH 5.8 P/THU 5.8)

WEERGALOZE KRACHT
EN KWALITEITSCOMPONENTEN
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ONTWERP EN BOUWKUNDIGE
PLUSPUNTEN

MOTOR

GARANTIE

Alle TH-modellen monteren Stage V-motoren om te
voldoen aan de normen vereist door Verordening
(EU) 2016/1628 betreffende de emissienormen in
Europa. Alle modellen kunnen daarnaast ook worden
uitgerust met Stage IV final- en IIIA-motoren. Deze
keuze is ingegeven door de wens het volledige gamma
makkelijk beschikbaar te maken op alle markten,
zonder de noodzaak van ombouwsets. Voor alle
modellen, behalve de TH 6.20 en TH 5,5.24, zijn voor
elk van de beschikbare motoren twee verschillende
motorvermogens beschikbaar om maximaal te voldoen
aan de meest uiteenlopende behoeften van elke
klant en zich optimaal aan diens vereisten te kunnen
aanpassen.

Op alle TH-modellen bieden wij een garantie van
24 maanden op onderdelen en assistentie*. De
Garantie van Magni is alleen van toepassing wanneer
de als nieuw gekochte machine 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.
*Verbruiksartikelen vallen niet onder de garantie.

STAGE

V

ENGINE
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MOTOREN
Deutz TCD 3,6 L4
Stage V
100 kW

75 kW

55 kW

Deutz TCD 3,6 L4
StageIV - Tier IVf
100 kW

75 kW

55 kW

Deutz TCD 3,6 L4 EDG
Stage IIIA
100 kW

75 kW

55 kW

TH 5.8 P
TH 5.8
THU 5.8
TH 6.10 P
TH 6.10
TH 5,5.15 P
TH 5,5.15
TH 5,5.19 P
TH 5,5.19
TH 5,5.24
TH 6.20
Beschikbaar

AUTOMATISCHE
PARKEERREM
Deze functie maakt een beter beheer van de
parkeerrem mogelijk om het rijden met de machine
nog eenvoudiger en veiliger te maken. De functie is

HYDRAULISCH SYSTEEM
Voor het hele TH-gamma is een 350 bar load
sensing-systeem met power sharing voorzien.
Met deze oplossing kun je alle hydraulische
bewegingen nauwkeurig beheren en bij elke
beweging uitzonderlijke precisie verkrijgen. Het hele
systeem is SIL 2-gecertificeerd en voldoet aan de
norm EN13489 met betrekking tot de veiligheid van
machinebesturingen. De fittingen met afdichting aan

ingebouwd in het hele gamma. Dankzij deze functie
hoef je 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 je met de FNR in de Drivemodus het pedaal voor de vooruitbeweging intrapt.

de voorkant, de thermoplastische slangen en stalen
leidingen garanderen een perfecte afdichting. 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).

19

ONTWERP EN BOUWKUNDIGE
PLUSPUNTEN

TRANSMISSIE

ASSEN

De elektronisch geregelde hydrostatische transmissie
verzekert een effectieve bedrijfsdruk tot 500 bar voor
een nauwkeurige en progressieve snelheidsregeling. De
automatische kalibratie van de hydrostatische pomp
en de motor met variabel slagvolume verzekert een
perfecte balans tussen snelheid en trekkracht. Het
systeem is dynamisch en regelt zelf de druk op basis
van de transmissieparameters om te voldoen aan de
behoeften van de machine. Met de versnellingsbak met
2 versnellingen kun je op de openbare weg (snel) en op
ruw terrein (langzaam) te rijden.

De assen hebben een planetaire aandrijving en
meerschijvenremmen in oliebad en hebben een
bovenliggende stuurcilinder om hem te beschermen
bij eventuele botsingen. De achteras is een pendelas
voor de beste offroad-prestaties. Wanneer de arm
tijdens statisch werk een hoek van 55° overschrijdt,
wordt de automatische blokkering van het differentieel
ingeschakeld om een grotere stabiliteit van het voertuig
te garanderen.

ELEKTRISCH SYSTEEM
Het elektrische circuit van 24V is conform de
beschermingsklasse IP67 beschermd tegen infiltratie
van vuil en water. Het TH-gamma is uitgerust met een
CAN BUS-circuit voor een eenvoudige verzameling
van alle gegevens met betrekking tot de elektronische
componenten. Op het touchscreendisplay vind je
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verder 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 een betere betrouwbaarheid
van de machine.

De extreem robuuste en
bestendige arm is gemaakt van
hoogsterkte staal maar is ook
uitzonderlijk licht en verhoogt het
draagvermogen van de machine
bij een lange reikwijdte.

Het uitschuiven van de delen van de arm wordt geregeld door een
proportioneel systeem dat bestaat uit een cilinder en kettingen.
Dankzij een systeem van volledig in de arm verwerkte dubbele
kettingen* en hydraulische leidingen, worden breuken als gevolg
van botsingen sterk verminderd. Het blok van warmtegelaste
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.
* Behalve voor TH 5.8/TH 5.8 P/THU 5.8/TH 6.10/TH6.10 P
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Ontdek hoe het nieuwe GPS-systeem 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 Mobile

De nieuwe app
voor het beheer
van de machinevloot
De hele vloot
in de palm van je hand.

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.

EFFICIËNT
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.

Veel plezier met
MyMagni Mobile.

SMART
Een eenvoudige en intuïtieve interface,
geoptimaliseerd voor zowel desktop-, als
draagbare apparaten. Met MyMagni verbind
je je overal ter wereld met je vloot.

BELANGRIJKSTE KENMERKEN:

VEILIG
JE kunt bewegingsalarmen instellen via
"geo-fence" en avondkloktijden. Op deze
manier wordt de gebruiker in realtime
geïnformeerd wanneer een machine buiten
de omtrek van het vooraf gedefinieerde
gebied komt of zonder toestemming wordt
gestart of verplaatst.
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ONDERHOUD

VEILIGHEID

• Onderhoudsplanning
• Resterend aantal
uren tot het volgende
onderhoud
• Controle oliepeil
• Controle filterstatus

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

MyMagni Desktop
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.

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

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.
Het MyMagni-systeem is als optie beschikbaar
voor alle TH-modellen.

POSITIE LAST/ARM
• Huidige lengte en hoogte arm
• Werkelijke belasting en huidige
max. belasting
• Belasting machine
• Maximaal draagvermogen
• Arm in beweging

CONTROLE VAN HET VOERTUIG
• Voertuigrichting en -snelheid
• Versnelling ingeschakeld en DEFniveau
• Modus werken en configuratie
toebehoren
• Niveau AdBlue-tank
• Accuspanning
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STEMPELS

Voor modellen met een maximale hefhoogte van
meer dan 10 m zijn standaard aan de voorkant
klapstempels voorzien. Deze oplossing garandeert de
beste prestaties en stabiliteit tijdens het opheffen. In
de ingeklapte stand blijven de stempels volledig binnen
het profiel van de machine om de verplaatsing en het
manoeuvreren te vergemakkelijken. Het grote steunvlak
van elke stempelvoet zorgt voor een volledige hechting
aan elk type terrein en optimale stabiliteit.

Dit type stabilisatie is eenvoudig te plaatsen.
Wanneer je werkt op een hellende of oneffen
ondergrond, start je door het indrukken van een enkele
knop de automatische nivellering van de machine. Een
elektronisch waterpas meet de hellingshoek van de
machine en brengt haar terug in de horizontale stand
en de operator kan met een elektronisch waterpas op
het display continu de waterpasstelling monitoren.

TH 5,5.15 P / TH 5,5.15
TH 5,5.19 P / TH 5,5.19
TH 5,5.24 / TH 6.20
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GEBRUIK VAN HET
WERKPLATFORM

Alle modellen van 75 kW
en 100 kW kunnen worden
gebruikt in combinatie
met onze werkplatformen.
Deze modellen voldoen aan de norm EN1459-1,
om met het werkplatform in alle veiligheid op hoogte
te kunnen werken.
Alle werkplatforms hebben ook antislipvloeren,
ankerogen en elektronische beveiligingen voor constant
toezicht tijdens het werken op hoogte.
Om de compatibiliteit van alle modellen te controleren,
moet je contact opnemen met je plaatselijke dealer.
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LOAD MOMENT
INDICATOR

Om de maximale veiligheid te garanderen voldoen alle
machines van het RTH-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
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.

1

METING VAN HET GEWICHT
VAN DE LAST

3

HOEK-/LENGTESENSOR

4

ZWAAILICHT

5

DIGITALE HELLINGSMETER

Meting middels 4 druksensoren: 2 op de
hefcilinder en 2 op de compensatiecilinder.

2

KANTELBEVEILIGING
Beperkt automatisch de snelheid van de machine
en het gevaarlijke schommelen.

Inrichting voor het detecteren van de lengte van
de arm en de hellingshoek ervan ten opzichte
van de grond.

Samen met de zoemer waarschuwt het vast
brandende rode lampje alle mensen in de
buurt van het voertuig met een visueel en
geluidssignaal.

Apparaat dat de gewichtsaflezing corrigeert op
basis van de helling van de machine.

6

POSITIEDETECTIE
VAN DE STEMPELS
De stempels van de modellen TH 5,5.15, TH
5,5.19, TH 5,5.24 en TH 6.20 zijn uitgerust
met sensoren die er de uitslag van meten.
Wanneer de stabilisatie 100% is voltooid, wordt
de lastgrafiek automatisch bijgewerkt om het
volledige draagvermogen te verkrijgen.
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Constante analyse van de parameters
2

1

3

5

4

6

GRAFISCHE
WEERGAVE

DYNAMISCH
DIAGRAM

BEPERKING
BEWEGINGEN

Het display levert in realtime een
dynamische weergave van het
gewicht in het diagram.

Het systeem stelt automatisch het
juiste diagram voor het gemonteerde
toebehoren voor en stelt de
software in met alle benodigde
belastingsbeperkingen.

De sensoren detecteren het gewicht
op het gebruikte accessoire en
geven dit door aan het systeem
dat automatisch de hefhoogte en
reikwijdte beperkt.
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TECHNISCHE
GEGEVENS

TH-GAMMA
TECHNISCHE GEGEVENS TH 5.8 P / TH 5.8
INDUSTRIËLE VERSIE

Aanduiding
van de
machine

Motor

Telescopische verreiker

TH 5.8 P

TH 5.8

Maximaal hefvermogen

5.000 kg (zwaartepunt 600 mm)

5.000 kg (zwaartepunt 600 mm)

Maximale hefhoogte
Model
Nominaal vermogen

74,4 kW (101,2 pk) bij 2.200 omw/min

Maximaal koppel
Cilinderinhoud
Aantal cilinders
Motorconfiguratie
Koelsysteem

Transmissie

55,4 kW (75,3 pk) bij 2.200 omw/min
410 Nm
bij 1.600 omw/min

3,6 l

390 Nm
bij 1.300 omw/min

3,6 l

4 in lijn

4 in lijn

Turbodiesel met directe inspuiting

Turbodiesel met directe inspuiting

Water – intercooler

Water – intercooler
Hydrostatisch

Bosch Rexroth

Bosch Rexroth

500 bar
Elektronisch bestuurde pomp
met variabel slagvolume
Motor met variabel slagvolume
Dropbox met 2 versnellingen vooruit
en achteruit
Assen met planetaire overbrengingen

500 bar
Elektronisch bestuurde pomp
met variabel slagvolume
Motor met variabel slagvolume
Dropbox met 2 versnellingen vooruit
en achteruit
Assen met planetaire overbrengingen

Vrije pendelas

Vrije pendelas

Stuuras
Meerschijven in oliebad op iedere as
met hydraulische besturing
Veerbekrachtigde hydraulisch geloste
meerschijvenrem (S.A.H.R.)
445/65 R22,5

Stuuras
Meerschijven in oliebad op iedere as
met hydraulische besturing
Veerbekrachtigde hydraulisch geloste
meerschijvenrem (S.A.H.R.)
445/65 R22,5

40 km/h

40 km/h

72 kN

72 kN

Maximale druk
Slagvolumes

Vooras
Bedrijfsrem
Parkeerrem
Bandenmaten
Maximale verplaatsingssnelheid
Max trekkracht aan de haak
Klimvermogen
Draaicirkel (bij de vorken)
Totaal leeggewicht
Leeggewicht vóór
(arm ingeschoven en omlaag)
Leeggewicht achter
(arm ingeschoven en omlaag)
Diesel
AdBlue

Inhoud tanks
Hydraulische olie
en installaties

83%

83%

5.010 mm

5.010 mm

8.500 kg

8.500 kg

4.230 kg

4.230 kg

4.370 kg

4.370 kg

120 l

120 l

10 l *

10 l *

90 l

90 l

Motorolie

9l

9l

Koelvloeistof

20 l

20 l

Max werkdruk

Hydraulisch
systeem
voor de
bewegingen

Deutz TCD
3,6 L4 EDG Stage IIIA

Model

Achteras

Gewichten

410 Nm
bij 1.600 omw/min

7,60 m
Deutz TCD
3,6 L4 Stage V

Hydrostatisch

Type

Prestaties

Deutz TCD
3,6 L4 EDG Stage IIIA

Type

Versnellingsbak

Assen en
remmen

7,60 m
Deutz TCD
3,6 L4 Stage V

Type installaties
Servicepomp
Ventielenblok voor armbewegingen
Bedieningsinstrument
bewegingen

350 bar

350 bar

Load sensing

Load sensing

Bondioli en Pavesi - Met variabel slagvolume

Bondioli en Pavesi - Met variabel slagvolume

Danfoss – Elektro-proportioneel ventiel

Danfoss – Elektro-proportioneel ventiel

1 Danfoss joystick met FNR en
dodemansbeveiliging
Beheer met CAN BUS-technologie

1 Danfoss joystick met FNR en
dodemansbeveiliging
Beheer met CAN BUS-technologie

EN 1459-1: betreffende de norm voor gemotoriseerde transportwerktuigen met telescooparm

Overeenstem- EN 13000: betreffende de normen voor mobiele kranen
Alleen voor model TH 5.8 P: EN 280: betreffende de normen voor hoogwerkers
ming met
FOPS-niveau 2 / ROPS
de normen
EU 2016/1628: betreffende de emissies van de motoren

*Alleen nodig voor de Stage V-modellen
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Diagram draagvermogens
op banden
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TH-GAMMA
TECHNISCHE GEGEVENS THU 5.8
MIJNBOUWVERSIE

Aanduiding van
de machine

Telescopische verreiker

THU 5.8

Maximaal hefvermogen

5.000 kg (zwaartepunt 600 mm)

Maximale hefhoogte
Model
Nominaal vermogen
Maximaal koppel

Motor

Cilinderinhoud
Aantal cilinders
Motorconfiguratie
Koelsysteem

Transmissie

Vooras

Water – intercooler

500 bar
Elektronisch bestuurde pomp met variabel slagvolume
Motor met variabel slagvolume
Dropbox met 2 versnellingen vooruit en achteruit
Assen met planetaire overbrengingen
Vrije pendelas
Stuuras

Bedrijfsrem

Meerschijven in oliebad op iedere as met hydraulische besturing

Parkeerrem

Veerbekrachtigde hydraulisch geloste meerschijvenrem (S.A.H.R.)

Bandenmaten
Maximale verplaatsingssnelheid
Max trekkracht aan de haak
Klimvermogen
Draaicirkel (bij de vorken)

16/70 - 24
40 km/h
72 kN
28% met belaste machine volgens de norm SANS 1589-1
34% met belaste machine volgens de norm BS EN ISO 3450

5.010 mm

Totaal leeggewicht

8.500 kg

Leeggewicht vóór (arm ingeschoven en omlaag)

4.230 kg

Leeggewicht achter (arm ingeschoven en omlaag)

4.370 kg

Diesel
AdBlue

Inhoud tanks en
Hydraulische olie
installaties

120 l
90 l

Motorolie

9l

Koelvloeistof

20 l

Max werkdruk
Type installaties

Hydraulisch
systeem voor de Servicepomp
Ventielenblok voor armbewegingen
bewegingen
Bedieningsinstrument bewegingen
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4 in lijn
Turbodiesel met directe inspuiting

Bosch Rexroth

Maximale druk

Achteras

Overeenstemming met
de normen

3,6 l

Model

Type

Gewichten

410 kW bij 1.600 omw/min

Hydrostatisch

Versnellingsbak

Prestaties

74,4 kW (101,2 pk) bij 2.200 omw/min

Type

Slagvolumes

Assen en
remmen

7,60 m
Deutz TCD 3,6 L4 EDG Stage IIIA

350 bar
Load sensing
Bondioli en Pavesi - Met variabel slagvolume
Danfoss – Elektro-proportioneel ventiel
1 Danfoss joystick met FNR en dodemansbeveiliging –
Beheer met CAN bus-technologie

EN 1459-1: betreffende de norm voor gemotoriseerde transportwerktuigen met telescooparm
EN 13000: betreffende de normen voor mobiele kranen
FOPS-niveau 2 / ROPS
EU 2016/1628: betreffende de emissies van de motoren
Optioneel: EN 280: betreffende de normen voor hoogwerkers

Het THU 5.8-model wordt standaard ook geleverd met de
volgende apparatuur en functiemogelijkheden.

Diagram draagvermogens
op banden
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CONTROLE- EN ALARMSYSTEEM
• Stabiliteitscontrole: RCL-systeem
(nominale capaciteitsbegrenzer)
ALGEMENE BESCHERMINGEN
• Machinecarrosserie: verlichting en beveiligingen aan alle kanten
van de cabine en onder de overkapping van de cabine zelf
• Uitlaatgas: 50 PPM katalysator
ERGONOMIE, TOEGANKELIJKHEID EN ZICHT:
• Werklampen: 2 LED lampen op de arm van 2.000 LUX en 1 aan
de voor- en 1 aan de zijkant, beide van 10.000 LUX
• Richtingaanwijzers voor-/achter (gemonteerd op alle 4 zijden
van de cabine en op alle lampen op het frame)
• Airconditioning
ISOLATIE en VEILIGHEID:
• Noodstopschakelaar:
1 in de cabine en 2 buiten
• Bipolaire accu en startisolatoren
• Brandstofisolatieklep
• Noodstartcontact in de motorruimte
• 2 externe poederblussers van elk 6 kg
VERDERE UITRUSTING:
• Indicatoren loszittende moeren op de velg
• Easy Connect-systeem: flexibele hydraulische slangen
voor aansluiting op het toebehoren
• 2 wielkeggen
• Vergrendeling van de armcilinder
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TH-GAMMA
TECHNISCHE GEGEVENS TH 6.10 P / TH 6.10

Aanduiding
van de
machine

Telescopische verreiker

TH 6.10 P

TH 6.10

Maximaal hefvermogen

6.000 kg (zwaartepunt 600 mm)

6.000 kg (zwaartepunt 600 mm)

Maximale hefhoogte
Model
Nominaal vermogen

Motor

Maximaal koppel
Cilinderinhoud
Aantal cilinders
Motorconfiguratie
Koelsysteem

Transmissie

Deutz TCD
3,6 L4
Stage IV

Deutz TCD
3,6 L4 EDG
Stage IIIA

74,4 kW (101,2 pk) bij 2.200 omw/min
55,4 kW (75,3 pk) bij 2.200 omw/min
410 Nm
405 Nm
390 Nm
390 Nm
bij 1.300 omw/min bij 1.300 omw/min bij 1.300 omw/min
bij 1.600 omw/min
3,6 l
3,6 l
4 in lijn

4 in lijn

Turbodiesel met directe inspuiting

Turbodiesel met directe inspuiting

Water – intercooler

Water – intercooler
Hydrostatisch

Bosch Rexroth

Bosch Rexroth

500 bar
Elektronisch bestuurde pomp met
variabel slagvolume
Motor met variabel slagvolume
Dropbox met 2 versnellingen vooruit
en achteruit
Assen met planetaire overbrengingen

500 bar
Elektronisch bestuurde pomp met variabel
slagvolume
Motor met variabel slagvolume
Dropbox met 2 versnellingen vooruit en
achteruit
Assen met planetaire overbrengingen

Pendelas, sturend,
met hydraulische blokkering

Pendelas, sturend, met hydraulische blokkering

Pendelas, sturend, met nivellering +/- 8°
Meerschijven in oliebad op iedere as
met hydraulische besturing
Veerbekrachtigde hydraulisch geloste
meerschijvenrem (S.A.H.R.)
445/65 R22,5

Pendelas, sturend, met nivellering +/- 8°
Meerschijven in oliebad op iedere as met
hydraulische besturing
Veerbekrachtigde hydraulisch geloste
meerschijvenrem (S.A.H.R.)
445/65 R22,5

35 km/h

25 km/h

72 kN

72 kN

Maximale druk
Slagvolumes

Vooras
Bedrijfsrem
Parkeerrem
Bandenmaten
Maximale verplaatsingssnelheid
Max trekkracht aan de haak

59%

59%

Draaicirkel (bij de vorken)

Klimvermogen

5.290 mm

5.290 mm

Totaal leeggewicht
Leeggewicht vóór
(arm ingeschoven en omlaag)
Leeggewicht achter
(arm ingeschoven en omlaag)
Diesel

12.000 kg

12.000 kg

4.250 kg

4.250 kg

7.750 kg

7.750 kg

AdBlue

Inhoud tanks
Hydraulische olie
en installaties

145 l

145 l

10 l *

10 l *

90 l

90 l

Motorolie

9l

9l

Koelvloeistof

20 l

20 l

Max werkdruk

Hydraulisch
systeem
voor de
bewegingen

Deutz TCD
3,6 L4
Stage V

Model

Achteras

Gewichten

9,70 m
Deutz TCD
3,6 L4 EDG
Stage IIIA

Hydrostatisch

Type

Prestaties

Deutz TCD
3,6 L4
Stage IV

Type

Versnellingsbak

Assen en
remmen

9,70 m
Deutz TCD
3,6 L4
Stage V

Type installaties
Servicepomp
Ventielenblok voor
armbewegingen
Bedieningsinstrument
bewegingen

350 bar

350 bar

Load sensing
Danfoss / Rexroth –
Met variabel slagvolume

Load sensing
Danfoss / Rexroth
Met variabel slagvolume

Bondioli en Pavesi

Bondioli en Pavesi

1 Danfoss joystick met FNR
en dodemansbeveiliging –
Beheer met CAN bus-technologie

1 Danfoss joystick met FNR
en dodemansbeveiliging –
Beheer met CAN bus-technologie

EN 1459-1: betreffende de norm voor gemotoriseerde transportwerktuigen met telescooparm

Overeenstem- EN 13000: betreffende de normen voor mobiele kranen
Alleen voor model TH 6.10 P: EN 280: betreffende de normen voor hoogwerkers
ming met
FOPS-niveau 2 / ROPS
de normen
EU 2016/1628: betreffende de emissies van de motoren

*Alleen nodig voor de Stage V en Stage IV-modellen
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Diagram draagvermogens op
banden met vergrendelde as
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TH-GAMMA
TECHNISCHE GEGEVENS TH 5,5.15 P/ TH 5,5.15

Aanduiding
van de
machine

Telescopische verreiker

TH 5,5.15 P

TH 5,5.15

Maximaal hefvermogen

5.500 kg (zwaartepunt 600 mm)

5.500 kg (zwaartepunt 600 mm)

Maximale hefhoogte
Model
Nominaal vermogen

Motor

Maximaal koppel

74,4 kW (101,2 pk) bij 2.200 omw/min
410 Nm bij 1.600 omw/min

Deutz TCD
3,6 L4 EDG
Stage IIIA

55,4 kW (75,3 pk) bij 2.200 omw/min
405 Nm
bij 1.300
omw/min

390 Nm
bij 1.300
ow/min

390 Nm
bij 1.300
omw/min

3,6 l
4 in lijn

Turbodiesel met directe inspuiting

Turbodiesel met directe inspuiting

Water – intercooler

Water – intercooler

Type

Hydrostatisch

Hydrostatisch

Model

Bosch Rexroth

Bosch Rexroth

500 bar
Elektronisch bestuurde pomp met
variabel slagvolume
Motor met variabel slagvolume
Dropbox met 2 versnellingen vooruit
en achteruit
Assen met planetaire overbrengingen

500 bar
Elektronisch bestuurde pomp met
variabel slagvolume
Motor met variabel slagvolume
Dropbox met 2 versnellingen vooruit
en achteruit
Assen met planetaire overbrengingen

Pendelas, sturend
met hydraulische blokkering

Pendelas, sturend
met hydraulische blokkering

Pendelas, sturend, met nivellering +/- 8°
Meerschijven in oliebad op iedere as
met hydraulische besturing
Veerbekrachtigde hydraulisch geloste
meerschijvenrem (S.A.H.R.)
445/65 R22,5

Pendelas, sturend, met nivellering +/- 8°
Meerschijven in oliebad op iedere as
met hydraulische besturing
Veerbekrachtigde hydraulisch geloste
meerschijvenrem (S.A.H.R.)
445/65 R22,5

35 km/h

25 km/h

72 kN

72 kN

Maximale druk
Slagvolumes

Achteras
Vooras
Bedrijfsrem
Parkeerrem
Bandenmaten
Maximale verplaatsingssnelheid
Max trekkracht aan de haak
Klimvermogen

54%

54%

Draaicirkel (bij de vorken)

5.610 mm

5.610 mm

Totaal leeggewicht
Leeggewicht vóór
(arm ingeschoven en omlaag)
Leeggewicht achter
(arm ingeschoven en omlaag)
Diesel

13.500 kg

13.500 kg

5.600 kg

5.600 kg

7.900 kg

7.900 kg

AdBlue

Inhoud tanks
Hydraulische olie
en installaties

145 l

145 l

10 l *

10 l *

90 l

90 l

Motorolie

9l

9l

Koelvloeistof

20 l

20 l

Max werkdruk

Hydraulisch
systeem
voor de
bewegingen

Deutz TCD
3,6 L4
Stage IV

3,6 l

Type

Gewichten

Deutz TCD
3,6 L4
Stage V

4 in lijn

Versnellingsbak

Prestaties

14,80 m
Deutz TCD
3,6 L4 EDG
Stage IIIA

Cilinderinhoud
Motorconfiguratie

Assen en
remmen

Deutz TCD
3,6 L4
Stage IV

Aantal cilinders
Koelsysteem

Transmissie

14,80 m
Deutz TCD
3,6 L4
Stage V

Type installaties
Servicepomp

350 bar

350 bar

Load sensing

Load sensing

Bondioli en Pavesi - Met variabel slagvolume

Bondioli en Pavesi - Met variabel slagvolume

Ventielenblok voor armbewegingen Danfoss – SIL 2 elektro-proportioneel ventiel
Ventielenblok voor stempels
Bedieningsinstrument
bewegingen

Danfoss – Elektro-proportioneel ventiel

Bosch Rexroth – Elektrohydraulische actuators

Bosch Rexroth – Elektrohydraulische actuators

1 Danfoss joystick met FNR
en dodemansbeveiliging –
Beheer met CAN bus-technologie

1 Danfoss joystick met FNR
en dodemansbeveiliging –
Beheer met CAN bus-technologie

EN 1459-1: betreffende de norm voor gemotoriseerde transportwerktuigen met telescooparm

Overeenstem- EN 13000: betreffende de normen voor mobiele kranen
Alleen voor model TH 5,5.15 P: EN 280: betreffende de normen voor hoogwerkers
ming met
FOPS-niveau 2 / ROPS
de normen
EU 2016/1628: betreffende de emissies van de motoren
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*Alleen nodig voor de Stage V en Stage IV-modellen

Diagram draagvermogens
op banden

Diagram draagvermogens
op stempels
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TH-GAMMA
TECHNISCHE GEGEVENS TH 5,5.19 P / TH 5,5.19

Aanduiding
van de
machine

Telescopische verreiker

TH 5,5.19 P

TH 5,5.19

Maximaal hefvermogen

5.500 kg (zwaartepunt 600 mm)

5.500 kg (zwaartepunt 600 mm)

Maximale hefhoogte
Model
Nominaal vermogen

Motor

Maximaal koppel

74,4 kW (101,2 pk) bij 2.200 omw/min
410 Nm
bij 1.600 omw/min

55,4 kW (75,3 pk) bij 2200 omw/min
405 Nm
bij 1.300
omw/min

390 Nm
bij 1.300
omw/min

390 Nm
bij 1.300
omw/min

3,6 l
4 in lijn

Turbodiesel met directe inspuiting

Turbodiesel met directe inspuiting

Water – intercooler

Water – intercooler

Type

Hydrostatisch

Hydrostatisch

Model

Bosch Rexroth

Bosch Rexroth

500 bar
Elektronisch bestuurde pomp met
variabel slagvolume
Motor met variabel slagvolume
Dropbox met 2 versnellingen vooruit
en achteruit
Assen met planetaire overbrengingen

500 bar
Elektronisch bestuurde pomp met variabel
slagvolume
Motor met variabel slagvolume
Dropbox met 2 versnellingen vooruit
en achteruit
Assen met planetaire overbrengingen

Pendelas, sturend,
met hydraulische blokkering

Pendelas, sturend,
met hydraulische blokkering

Pendelas, sturend, met nivellering +/- 8°
Meerschijven in oliebad op iedere as
met hydraulische besturing
Veerbekrachtigde hydraulisch geloste
meerschijvenrem (S.A.H.R.)
445/65 R22,5

Pendelas, sturend, met nivellering +/- 8°
Meerschijven in oliebad op iedere as
met hydraulische besturing
Veerbekrachtigde hydraulisch geloste
meerschijvenrem (S.A.H.R.)
445/65 R22,5

35 km/h

25 km/h

72 kN

72 kN

Maximale druk
Slagvolumes

Achteras
Vooras
Bedrijfsrem
Parkeerrem
Bandenmaten
Maximale verplaatsingssnelheid
Max trekkracht aan de haak
Klimvermogen

51%

51%

Draaicirkel (bij de vorken)

5.610 mm

5.610 mm

Totaal leeggewicht
Leeggewicht vóór
(arm ingeschoven en omlaag)
Leeggewicht achter
(arm ingeschoven en omlaag)
Diesel

14.100 kg

14.100 kg

5.900 kg

5.900 kg

8.200 kg

8.200 kg

AdBlue

Inhoud tanks
Hydraulische olie
en installaties

145 l

145 l

10 l *

10 l *

90 l

90 l

Motorolie

9l

9l

Koelvloeistof

20 l

20 l

Max werkdruk
Type installaties

Hydraulisch
systeem
voor de
bewegingen

Deutz TCD
3,6 L4 EDG
Stage IIIA

3,6 l

Type

Gewichten

Deutz TCD
3,6 L4
Stage IV

4 in lijn

Versnellingsbak

Prestaties

Deutz TCD
3,6 L4
Stage V

Cilinderinhoud
Motorconfiguratie

Assen en
remmen

18,80 m
Deutz TCD
3,6 L4 EDG
Stage IIIA

Aantal cilinders
Koelsysteem

Transmissie

18,80 m
Deutz TCD
3,6 L4
Stage IV

Deutz TCD
3,6 L4
Stage V

Servicepomp
Ventielenblok voor armbewegingen
Ventielenblok voor stempels
Bedieningsinstrument
bewegingen

350 bar

350 bar

Load sensing
Bondioli en Pavesi Met variabel slagvolume
Danfoss –
SIL 2 elektro-proportioneel ventiel

Load sensing
Bondioli en Pavesi Met variabel slagvolume
Danfoss –
Elektro-proportioneel ventiel

Bosch Rexroth – Elektrohydraulische actuators

Bosch Rexroth – Elektrohydraulische actuators

1 Danfoss joystick met FNR
en dodemansbeveiliging –
Beheer met CAN bus-technologie

1 Danfoss joystick met FNR
en dodemansbeveiliging –
Beheer met CAN bus-technologie

EN 1459-1: betreffende de norm voor gemotoriseerde transportwerktuigen met telescooparm

Overeenstem- EN 13000: betreffende de normen voor mobiele kranen
Alleen voor model TH 5,5.19 P: EN 280: betreffende de normen voor hoogwerkers
ming met
FOPS-niveau 2 / ROPS
de normen
40

EU 2016/1628: betreffende de emissies van de motoren

*Alleen nodig voor de Stage V en Stage IV-modellen

Diagram draagvermogens
op banden

Diagram draagvermogens
op stempels
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TH-GAMMA
TECHNISCHE GEGEVENS TH 5,5.24

TH 5,5.24

Telescopische verreiker

Aanduiding van
Maximaal hefvermogen
de machine

5.500 kg (zwaartepunt 600 mm)

Maximale hefhoogte
Model
Nominaal vermogen

Motor

Maximaal koppel

3,6 l

Model
Maximale druk
Slagvolumes
Versnellingsbak
Type
Achteras
Vooras

Hydrostatisch
Danfoss / Rexroth
500 bar
Elektronisch bestuurde pomp met variabel slagvolume
Motor met variabel slagvolume
Dropbox met 2 versnellingen vooruit en achteruit
Assen met planetaire overbrengingen
Pendelas, sturend, met hydraulische blokkering
Pendelas, sturend, met nivellering +/- 8°
Meerschijven in oliebad op iedere as met hydraulische besturing
Veerbekrachtigde hydraulisch geloste meerschijvenrem (S.A.H.R.)

Max trekkracht aan de haak
Klimvermogen

445/65 R22,5
40 km/h
68 kN
44%

Draaicirkel (bij de vorken)

5.830 mm

Totaal leeggewicht

17.000 kg

Leeggewicht vóór (arm ingeschoven en omlaag)

7.200 kg

Leeggewicht achter (arm ingeschoven en omlaag)

9.800 kg

Diesel
AdBlue

Inhoud tanks en
Hydraulische olie
installaties

150 l
10 l*
140 l

Motorolie

9l

Koelvloeistof

20 l

Max werkdruk
Type installaties
Servicepomp

Hydraulisch
systeem voor de Ventielenblok voor bewegingen arm
en bovenwagen
bewegingen
Ventielenblok voor stempels

Bedieningsinstrument bewegingen

Overeenstemming met
de normen

Water – intercooler

Parkeerrem
Maximale verplaatsingssnelheid

Gewichten

Turbodiesel met directe inspuiting

Bedrijfsrem
Bandenmaten

Prestaties

500 Nm bij 1.600 omw/min
4 in lijn

Type

Deutz TCD 3,6 L4
Stage IIIA

100 kW (136 pk) bij 2.200 omw/min

Aantal cilinders
Koelsysteem

Assen en
remmen

Deutz TCD 3,6 L4
Stage IV

Cilinderinhoud
Motorconfiguratie

Transmissie

23,90 m
Deutz TCD 3,6 L4
Stage V

350 bar
Load sensing
Danfoss / Rexroth – Met variabel slagvolume
Danfoss – Elektro-proportioneel ventiel SIL 2
Bosch Rexroth – Elektrohydraulische actuators
1 Danfoss joystick met FNR en dodemansbeveiliging –
Beheer met CAN bus-technologie

EN 1459-1: betreffende de norm voor gemotoriseerde transportwerktuigen met telescooparm
EN 13000: betreffende de normen voor mobiele kranen
EN 280: betreffende de normen voor hoogwerkers
FOPS-niveau 2 / ROPS
EU 2016/1628: betreffende de emissies van de motoren
*Alleen nodig voor de Stage V en Stage IV-modellen
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Diagram draagvermogens
op stempels

Diagram draagvermogens
op banden
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TH-GAMMA
TECHNISCHE GEGEVENS TH 6.20

Aanduiding van
de machine

Telescopische verreiker

TH 6.20

Maximaal hefvermogen

6.000 kg (zwaartepunt 600 mm)

Maximale hefhoogte
Model
Nominaal vermogen

Motor

Maximaal koppel
Cilinderinhoud
Aantal cilinders
Motorconfiguratie
Koelsysteem
Type
Model

Transmissie

Maximale druk
Slagvolumes
Versnellingsbak
Type
Achteras

Assen en
remmen

Vooras

Inhoud
tanks en
systemen

100 kW (136 pk) bij 2.200 omw/min
500 Nm bij 1.600 omw/min
3,6 l
4 in lijn
Turbodiesel met directe inspuiting
Water – intercooler
Hydrostatisch
Danfoss / Rexroth
500 bar
Elektronisch bestuurde pomp met variabel slagvolume
Motor met variabel slagvolume
Dropbox met 2 versnellingen vooruit en achteruit
Assen met planetaire overbrengingen
Pendelas, sturend, met hydraulische blokkering
Pendelas, sturend, met nivellering +/- 8°

Parkeerrem

Veerbekrachtigde hydraulisch geloste meerschijvenrem (S.A.H.R.)

Max trekkracht aan de haak
Klimvermogen

445/65 R22,5
40 km/h
68 kN
47%

Draaicirkel (bij de vorken)

5.330 mm

Totaal leeggewicht

14.400 kg

Leeggewicht vóór (arm ingeschoven en omlaag)

5.900 kg

Leeggewicht achter (arm ingeschoven en omlaag)

8.500 kg

Diesel

150 l

AdBlue

10 l *

Hydraulische olie

140 l

Motorolie
Koelvloeistof
Max werkdruk
Type installaties

Hydraulisch
Servicepomp
systeem voor de Ventielenblok voor armbewegingen
bewegingen
Ventielenblok voor stempels

Bedieningsinstrument bewegingen

Overeenstemming met
de normen

Deutz TCD 3,6 L4
Stage IIIA

Meerschijven in oliebad op iedere as met hydraulische besturing

Maximale verplaatsingssnelheid

Gewichten

Deutz TCD 3,6 L4
Stage IV

Bedrijfsrem
Bandenmaten

Prestaties

19,20 m
Deutz TCD 3,6 L4
Stage V

9l
20 l
350 bar
Load sensing
Danfoss / Rexroth – Met variabel slagvolume
Danfoss – Elektro-proportioneel ventiel SIL 2
Bosch Rexroth – Elektrohydraulische actuators
1 Danfoss joystick met FNR en dodemansbeveiliging –
Beheer met CAN bus-technologie

EN 1459-1: betreffende de norm voor gemotoriseerde transportwerktuigen met telescooparm
EN 13000: betreffende de normen voor mobiele kranen
EN 280: betreffende de normen voor hoogwerkers
FOPS-niveau 2 / ROPS
EU 2016/1628: betreffende de emissies van de motoren
*Alleen nodig voor de Stage V en Stage IV-modellen

44

Diagram draagvermogens
op stempels

Diagram draagvermogens
op banden
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De gegevens in deze catalogus zijn informatief en kunnen te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
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