
8/2019156

Hoge werksnelheid met G2200E X-TRA
De elektrische Giant, die zijn debuut maakte in 
april 2019, is sinds oktober in productie. In 2019 
zijn reeds vijftig machines geproduceerd en voor 
2020 staan er driehonderd op stapel. De elek-
trische wiellader opereert in de 2,2 ton-klasse 
en combineert het beste van twee werelden: 
de voordelen van een kniklader en een vrijwel 
geruisloze werking zonder uitstoot. Dit maakt 
de machine uitermate geschikt voor werken 
in gebouwen en in stedelijke gebieden. Twee 
afzonderlijke elektromotoren, 6,5 kW voor de 
aandrijving en 12 kW voor de werkhydrauliek, 
zorgen ervoor dat er altijd voldoende vermogen 
is om werkzaamheden precies uit te voeren. De 
G2200E X-TRA heeft een hefvermogen van 2.200 
kg en een hefhoogte van 2,45 m en is speciaal 
ontwikkeld voor het zware werk.

De G2200E X-TRA is standaard uitgerust met een 
48 V-lithium-ionaccu van 260 Ah. Dankzij de lage 
spanning kan iedereen veilig met de machine 
werken. De lithium-ionaccu’s van Tobroco-Giant 

scoren ten opzichte van traditionele loodzuur-
accu's met hun prestaties, snelle laadtijd en het 
feit dat er geen onderhoud nodig is. De machine 
zorgt voor lage verbruikskosten onder de streep, 
veel koppel en een hoge bedieningssnelheid 
omdat hij snel reageert. Dit resulteert in een 
hoge werksnelheid.

Debuut G1500 X-TRA
Als opvolger van de D263SW X-TRA maakt de 
nieuwe G1500 X-TRA zijn debuut tijdens de 
Groene Sector Vakbeurs. De machine heeft een 
stage V-motor zonder DOC- en DPF- systeem. Dit 
houdt in dat het model zo ontwikkeld is dat het 
niet hoeft te regenereren. 

Om prestaties en comfort te garanderen, wordt 
de G1500 X-TRA aangedreven door vier zware 
wielmotoren. Deze aandrijflijn zorgt voor maxi-
male grip, veel trekkracht en soepele bewegin-
gen in elke situatie, tegen lagere bedrijfskosten 
en minder brandstofverbruik.

Tobroco-Giant toont diverse modellen tijdens 

hét kennis- en netwerkmoment voor de groene 

branche, de Groene Sector Vakbeurs. Het 

complete aanbod aan Giant-machines voldoet 

aan de laatste stage V-normen voor schone mo-

toren. Hiervan worden de G1500, G2200, G2500 

HD en G3500 getoond in de X-TRA uitvoering. 

Naast de dieselvarianten is ook de elektrische 

G2200E X-TRA te zien in stand 538.

Reeks stage V-modellen en 
elektrische G2200E x-tra op 
Groene Sector Vakbeurs
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Ondanks zijn compacte afmetingen en lage 
bedrijfsgewicht heeft de G1500 X-TRA een 
kiplast van maar liefst 1.663 kg. Tijdens het 
werken met zware lasten heeft de machine nog 
steeds een uitzonderlijke stabiliteit. Dit komt 
door de wielmotoren, die het zwaartepunt van 
de machine verlagen. Voor extra productiviteit 
is het mogelijk om de machine uit te rusten 
met het gepatenteerde Stabilo-systeem of met 
hefvering. Beide opties bieden extra veiligheid 
en comfort omdat oneffenheden worden geab-
sorbeerd, zonder dat dit ten koste gaat van de 
uitvoering van de werkzaamheden.

Compacte krachtpatsers: de G2200- 
en G2500-modellen
Naast elektrische wielladers in de 2,2 ton-klasse 
presenteert Tobroco-Giant ook een dieselvari-
ant. De G2200 X-TRA HD PLUS is het topmodel 
van de G2200-serie en is voorzien van een 
driecilinder-Kubota-motor. De kniklader is niet 
alleen een heavy duty-uitvoering, maar is tevens 
voorzien van hydrostatische vierwielaandrijving 

met automotive besturing door middel van 
8-tons assen. Met een trekkracht van 23.000 N 
en een kiplast van 2054 kg is de G2200 X-TRA 
HD PLUS een echte compacte krachtpatser en 
geschikt voor het zware werk! 

De G2500 X-TRA HD opereert een klasse hoger 
met een bedrijfsgewicht van 2400 kg. Voor de 
aandrijving zorgt een viercilinder-Kubota-motor 
met 26 pk, in combinatie met hydrostatische 
vierwielaandrijving. De 8-tons planetaire assen 
leveren 18.000 N aan trekkracht. Samen met de 
limited slip op beide assen zorgt deze aandrij-
ving ervoor dat de wiellader voldoende grip 
heeft en soepel beweegt. De G2500 X-TRA HD 
is uitgerust met een extra laag voorframe. Dit 
zorgt voor goed zicht op het werktuig en een 
kiplast van 2.600 kg. 

Veelzijdigheid troef met G3500 X-TRA
De G3500 X-TRA is ontwikkeld als betrouwbare 
en veelzijdige alleskunner. Tegelijkertijd is 
hiermee een comfortabele en veilige werk-
omgeving gecreëerd met een eenvoudige 
en nauwkeurige bediening. De gloednieuwe 
kniklader biedt hoveniers, stratenmakers en 
overheidsmedewerkers de flexibiliteit die ze 
nodig hebben om hun klus te klaren binnen 
een betrouwbaar tijdschema. 

De G3500 X-TRA onderscheidt zich door een 
hoge kiplast (4.100 kg) in vergelijking met zijn 
eigen gewicht (3.650 kg). Afhankelijk van de 
bandenkeuze heeft de wiellader een breedte 
tussen 134 en 165 cm. De hoogte is minder dan 
2,27 m, dus smalle en lage doorgangen zijn 

geen probleem en de machine kan ook binnen 
worden gebruikt. Om de juiste prestaties en 
een efficiënt brandstofverbruik te garanderen, 
wordt de G3500 X-TRA aangedreven door 
een nieuwe 48,5 kW / 66 pk-dieselmotor van 
Kubota. De motor is uitgerust met een kataly-
sator (DOC) en roetfilter (DPF) en is voorbereid 
op de laatste EU stage V-normen voor schone 
motoren.

Aantrekkelijke financieringsactie
Giant Finance biedt de mogelijkheid om nieu-
we machines én aanbouwdelen te financieren 
tegen een rente van 0,99% (bij een looptijd van 
36 maanden). Daardoor kan men liquide mid-
delen vrijhouden voor de dagelijkse bedrijfs-
voering. Hierbij gelden alleen de machine en 
aanbouwdelen als onderpand. 

De nieuwe G1500 X-TRA

De volledig elektrische G2200E X-TRA
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