
Gedreven door  
technologie.
ELISE 900. De eerste elektrische schranklader ter wereld uitgevoerd met nieuwste 

technologie en jarenlange ervaring van Kovaco Electric.

Batterijcapaciteit 

  2-6 u
8+ uur met verlengde 

batterijduur 

Afstandsbediening

50 m
164 voet (50m) actieradius en 
15m/49 voet met smart app

Laadvermogen 

   900 kg

En 1400kg/3086lbs bij gebruik van 
400Ah verlengd batterijvermogen

Zijwaartse kanteling 

 47°
 10 graden hogere kantelhoek dan 

het concurrerende gemiddelde

Scharnierhoogte

      3637 mm

356mm/14inch hoger bereik dan het
concurrerende gemiddelde

Bodemvrijheid 

    262 mm

44mm/1,73inch hoger  dan het
concurrerende gemiddelde

Uitgebreide veiligheidsfuncties

Baanbrekend aandrijfsysteem

Microsnelheid voor nauwkeurige manoeuvreerbaarheid

Zelfnivellerend gyro-gestabiliseerd platform

Extreem lage gebruikskosten

Minimaal onderhoud

100% milieuvriendelijk 

Think electric.

De nieuwe generatie  
schrankladers.

kovacoelectric.com

Het is meer dan 
een schranklader, 
het is een bewezen 
concept. 

Dankzij constante innovaties streven we ernaar een stap 

voor te zijn bij KOVACO ELECTRIC. Wij geloven in de kracht 

van eenvoud, daarom hebben wij een nieuw soort, volledig 

elektrische, schranklader ontwikkeld. Deze krachtige machines 

met een uithoudingsvermogen tot 8 uur met één enkele lading 

heeft geen negatieve impact op het milieu. Dit resulteert in 

extreem lage gebruikskosten per uur, het minimale onderhoud 

zorgt ook voor zeer beperkte stilstand.

Zonder 
nadelige 
effecten 
voor het 
milieu.



Technische specificaties
OPTIMALISEER UW MACHINE

•  Verlengde batterij 96v/400Ah

•  Eenfasige universele oplader

•  Geïntegreerde oplader

•  Parkeersensor links/rechts

•  Open deur sensor

•  ISO-joystick-afstandsbediening - 433MHz-radio

•  Bouwset voor de raamcabine 

•  Airconditioning

•  30+ opties

Standaardfuncties

Standaardfuncties, Standaard bak, Mobiele 

telefoon met besturingsapplicatie, Zelfnivellerend 

systeem voor de bak, Snelkoppeling, Hydrauliek 

van Danfoss, Loodzuurbatterij met 3-fasige 50Ah 

oplader, FOPS en ROPS veiligheidscabine, 

Zitplaats met veiligheidsgordel en detectiesys-

teem voor de bestuurder, ISO-joystickbesturing, 

Cabineverwarming, Achteruitrijcamera en achte-

ruitrij-alarm, Frontrolzonnescherm, Gekleurd glas, 

Schuifdak, Ruitenwisser met sproeier, Linker en 

rechter achteruitkijkspiegel 

Vergelijk de technische specificaties van dit product online op www.kovacoelectric.com

Hebt u iets kleiners nodig, maar net zo krachtig?
Ga voor meer elektrische producten van Kovaco naar:  

www.kovacoelectric.com

Met een breed assortiment 
aan toebehoren.

PalletvorkenSneeuwblazer

Houtkliever ...Plus 34 andere toebehoren

4 In 1 bak

Boomsnijder

Onderhoud

Logistiek & Industrie

Bouw

Bosbouw

Landbouw

MOTOR

Type elektrische motor

Nominaal vermogen

Maximaal vermogen

Maximale koppel

METRISCH 

3xGEW

3x10kW

3x27kW

3x120Nm

INCH

3xGEW

3x13.41 HP

3x36.21 HP

3x88.51 lb ft

ALGEMENE SPECIFICATIES

Nominaal draagvermogen 

Kiplast

Minimale rijsnelheid

Maximale rijsnelheid

Scharnierhoogte 

METRISCH 

900 kg

1 800 kg

0.15 km/h

12 km/h

3 637 mm

INCH 

1 984 lb

3 968 lb

0.09 mph

7.49 mph

143 in

HYDRAULIEK

Hydraulische oliedruk

Hydraulische oliestroom

Hydraulisch oliereservoir

METRISCH

180 Bar

65 l/min

40 l

INCH

2610 psi

17.17 gal/min

10.57 gal

GEWICHTEN

Nominaal operationeel gewicht

Totaalgewicht van de machine

METRISCH 

3 300 kg

4 200 kg

INCH

7 275 lb

9 259 lb

+420 737 633 733
info@kovacoelectric.com

Nederlands verkooppunt: 
+31 085 073 60 98
info@infra-equipment.nl 


