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Diverse toepassingsgebieDen. een 
succesconcept. 
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HigH performance 
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afmetingen

WerKDiagram



 

 

Automatisch opstellingssysteem  ja

Controle van de accuspanning ja

Memory-functie ja

Home-functie ja

 

Max. werkhoogte 21,9 m

Max. vloerhoogte 19,9 m

Max. werkbereik zijdelings 12,5 m

Max. werkbereik achterwaarts  16,6 m

Bereik telescooparm 78°

Mastrotatie 500°

Kooirotatie 2 x 90°

Jib-arm bereik -

Max. kooibelasting 230 kg

Afmeting werkkorf 1,4 x 0,7 x 1,1 m

Hellingshoek 5°

Transporthoogte 2,95 m

Transportbreedte 2,22 m

Totale lengte 6,68 m

Wielbasis 2,9 m

Eigen gewicht incl. bestuurder en bijrijder 3330 kg

optioneeL

tecHniscHe gegevens

≥ Uitermate geschikt voor verhuur en  
gemeenschappelijk gebruik

≥ Robuust maar tegelijkertijd een lichtgewicht  
aluminium constructie

≥ Diverse comfortfuncties die de bediening simpel  
en makkelijker maken

≥ Voldoet aan de hoogste eisen voor winstgevend en  
veilig werken dat nodig is in de “pick up & go” sector

≥ Efficiënte besturing

≥ De mast zwenkt binnen de spiegelbreedte van het  
voertuig

≥ Volvariabele H-afstempeling
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Kijk voor meer informatie op: www.palfinger.com/diemarke

Lifetime exceLLence

miLieu-
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Het resuLtaat is paLfinger HoogWer-
Kers met De moDernste Hoge tecHno-
Logie, Die zeLfs bij De moeiLijKste 
praKtiscHe inzetten De absoLuut beste 
prestaties Leveren. ontWiKKeLD voor 
De WereLDmarKt, ontWorpen voor De 
toeKomst.

De afgebeelde toestellen zijn deels uitgerust met speciale opties. Ze komen daarom niet altijd overeen met de standaarduitvoeringen.
Houdt u zich aan de landspecifieke voorschriften die gelden voor de opbouw van kranen. Maataanduidingen vrijblijvend. Technische wijzigingen, misvattingen en vertaalfouten 
voorbehouden.


