
Compacte schranklader. 
MINI Z. De compacte en nauwkeurig geproduceerde elektrische mini-loader is 

uitgerust met de nieuwste technologie en jarenlange ervaring van Kovaco Electric.

Batterijcapaciteit

 4-8 u
Afhankelijk van het gebruik  

en de belading

Afstandsbediening 

   50 m
Veilig, gecontroleerd 

bedieningsgemak

Batterijvermogen 

10.8 kW

Volledig opgeladen  
in minder dan 5 uur

Laadvermogen 

 400 Kg

Ultieme kracht in een  
klein pakket

Maximale hefhoogte

  2070 mm

Toonaangevend voor 
extreme wendbaarheid

Compacte afmetingen 

   1150 mm

Geschikt voor standaard 
deuropeningen

Think electric.

De nieuwe generatie 
compacte mini-loader.

kovacoelectric.com

De MiniZ is 
meer dan een 
lader, het is 
een beproefd 
concept.

Extreem vermogen 
in een compact 
design.

*Geschikt voor standaard deuropeningen. 

Dankzij voortdurende innovaties trachten wij bij Kovaco Electric 

een stap vooruit te zijn. Wij geloven in de kracht van eenvoud 

en hebben daarom een nieuw type 100% elektrische compacte 

mini-loader ontwikkeld Deze krachtige machine, met tot wel 8 

uur gebruiksduur op één enkele lading, heeft geen negatieve 

impact op het milieu, met minimale onderhoudskosten en 

downtime.

Uitgebreide veiligheidskenmerken

Baanbrekend aandrijfsysteem
Microsnelheid voor nauwkeurige 

manoeuvreerbaarheid

Minimaal onderhoud

100% milieuvriendelijk



Wilt u iets groters?
Ga voor meer elektrische producten van Kovaco naar: 

www.kovacoelectric.com

RoosterbakVorkenbord met ophanging

Laadbak ...Plus 9 andere toebehoren

4 In 1 bak

Palletvorken

Professionele 
afstandsbediening met 
een bereik van 50m.GEWICHT

Nominaal operationeel gewicht

Totaalgewicht van de mini-loader

METRISCH

1 100 kg

 1 500 kg

IMPERIAAL

2 425 lb

3 307 lb

Met een breed assortiment 
aan toebehoren.

+420 737 633 733
info@kovacoelectric.com

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

Nominaal draagvermogen

Kiplast

Minimale rijsnelheid

Maximale rijsnelheid

Scharnierhoogte

Totale breedte

MOTOR

Motortype Elektrisch 

Maximale prestaties

METRISCH 

400 kg

800 kg

0,1 km/h

5 km/h

2070 mm

790 mm

METRISCH  

3xIPM120

3x2,7 kW

INCH

882 lb

1 764 lb

0,06 mph

3,1 mph

81.5 in

31 in

INCH

3xIPM120

3x4 HP

Technische specificities.
STANDAARDFUNCTIES

•  Standaard bak

•  Professionele ISO-joystick-afstandsbediening van Danfoss

•  Loodzuurbatterij

•  Externe batterijoplader

•  Bedieningsplatform

•  Hydraulisch systeem van Danfoss

•  3 onafhankelijke motoren - 2 voor aandrijving, 1 voor hydrauliek

•  Micro-snelheidsregeling

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

HYDRAULIEK

Hydraulische oliedruk

Hydraulische oliestroom

Hydraulisch oliereservoir

METRISCH 

150 bar

25 l/min

30 l

IMPERIAAL

2175,6 psi

6,6 gal/min

7,9 gal


