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 Productie G2200E start in oktober 
Na de wereldpremière van twee elektrische 
GIANT-knikladers tijdens Bauma 2019 in 
München is de G2200E X-TRA nu voor het eerst 
te zien op een Nederlandse beurs. De elektri-
sche wiellader opereert in de 2,2 ton-klasse en 
combineert het beste van twee werelden met 
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 11,5 kW voor de werkhydrauliek, 
zorgen ervoor dat er altijd voldoende vermo-
gen is om werkzaamheden precies uit te voe-
ren. De G2200E X-TRA heeft een hefvermogen 
van 2.200 kg, 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-lithiumionaccu van 250 Ah. Door 
de lage spanning kan iedereen veilig met de 

machine werken. De lithiumionaccu’s van 
TOBROCO-GIANT scoren ten opzichte van tradi-
tionele loodzuuraccu’s met hun prestaties, snel-
le laadtijden en het feit dat er geen onderhoud 
nodig is. Na het afronden van een uitgebreide 
testperiode gaat de G2200E (X-TRA) in oktober 
in productie.

Debuut G3500 X-TRA
Na de introductie van de G4500 volgen de 
nieuwe generaties modellen van GIANT elkaar 
in een hoog tempo op. Tijdens GroenTechniek 
Holland is het de beurt aan de G3500 X-TRA. 
De opvolger van de V5003 is ontwikkeld 
als betrouwbare en compacte krachtpatser. 
Tegelijkertijd is een comfortabele en veilige 
werkomgeving gecreëerd met een eenvoudige 
en nauwkeurige bediening. De gloednieuwe 
kniklader biedt hoveniers, stratenmakers en 
overheden de flexibiliteit die ze nodig hebben 
om de klus te klaren binnen een betrouwbaar 
tijdschema.  

TOBROCO-GIANT toont en demonstreert 

diverse modellen tijdens deze vakbeurs voor 

professionals in de openbare groene en grijze 

ruimte. De elektrische G2200E X-TRA beleeft 

zijn Nederlandse primeur en is te zien op het 

demoterrein. Daarnaast is er een breed scala 

aan nieuwe modellen statisch opgesteld, 

waaronder de G2200 X-TRA HD, G2500 HD en 

G3500 X-TRA.

Primeurs bij TOBROCO-GIANT 
tijdens GroenTechniek Holland

G2200E X-TRA met veegmachine
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De G3500 X-TRA onderscheidt zich door een 
hoge kiplast (3.990 kg) in vergelijking met zijn 
eigen gewicht (3.600 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 hierdoor kan de machine 
ook binnen worden gebruikt. Om de juiste 
prestaties en een efficiënt brandstofverbruik 
te garanderen, wordt de G3500 X-TRA aan-
gedreven door een nieuwe 48,5 kW / 66 pk-
dieselmotor van Kubota. De motor is uitgerust 
met een katalysator (DOC) en roetfilter (DPF) en 
is voorbereid op de laatste normen voor schone 
motoren (EU Stage V).

Nieuwe compacte krachtpatsers: G2200 en 
G2500
Naast elektrische wielladers in de 2,2 ton-klasse 
introduceert TOBROCO-GIANT ook de nieuwe 
dieselvariant. De G2200 X-TRA HD PLUS is het 
topmodel van de G2200-serie en is voorzien 
van een driecilinder-Kubota-motor met 26 pk. 
De kniklader is niet alleen een heavy duty-uit-
voering, maar is tevens voorzien van hydrostati-
sche vierwielaandrijving met automotive bestu-
ring 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 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 zorg 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, dat 
zorgt voor goed zicht op het werktuig en een 
kiplast van 2.600 kg.

Breed scala machines en werktuigen
In een stand van ruim 600 m² (nr. V03) presen-
teert TOBROCO-GIANT naast de nieuwe model-
len een breed scala vertrouwde machines. In 
totaal worden dertien van de nieuwste model-
len getoond, van wielladers tot verreikers en 
schrankladers, samen met een breed scala aan 
aanbouwdelen. Hiervan zijn drie machines op 
het demoterrein te vinden, waaronder de elek-
trische G2200E X-TRA.

Meer informatie? 
Bezoek www.tobroco-giant.com
Of neem contact op met:
Evert van den Broek
Marketing & communication
Tel: +31 (0)13- 72 00 200
E-mail: e.vdbroek@tobroco.nl

De G2500 X-TRA HD

www.tobroco-giant.com

De nieuwe G3500 X-TRA


