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Capacities Metrisch
Static tipping load with bucket (straight) 2190 kg
Static tipping load with bucket (full turn) 1694 kg
Static tipping load with forks (straight) 1547 kg
Static tipping load with forks (full turn) 1204 kg
Max. height of bucket pivot point h35 3.16 m
Max. lifting height (below forks) h3 2.97 m
Reach at max. height 0.43 m
Breakout force with bucket 4329.46 daN
Weight and dimensions
Unladen weight (with forks) with 4-post canopy 3388.30 kg
Overall length to carriage (with hitch) l11 4.18 m
Wheelbase y 1744 mm
Overall width of 4 posts canopy b22 1.23 m
Overall cab width b4 1.22 m
Overall width (over tyres) b1 1.47 m
Overall height with 4 posts canopy h38 2.31 m
Overall height with cab h17 2.31 m
Tilt-up angle a4 39.90 °
Tilt-down angle a5 44.70 °
External turning radius (over tyres) Wa1 3.20 m
Articulation angle 45 °
Ground clearance m4 0.25 m
Performances
Crowd 2.52 s
Dump 1.85 s
Engine
Engine brand Deutz
Engine model TD 2.2 L3
Number of cylinders / Capacity of cylinders 3 - 337.82 cm³
I.C. Engine power rating / Power (kW) 60 Hp / 45.50 kW
Max. torque / Engine rotation 200 Nm / 2400 rpm
Engine cooling system 2 radiators water + hydraulic oil
Transmission
Transmission type Hydrostatic
Number of gears (forward / reverse) 2 / 2
Max. travel speed (may vary according to applicable regulations) 28.32 km/h
Differential lock Machine Lock Rear & front
Parking brake Manual
Hydraulics
Hydraulic pump type Gear pump
Hydraulic flow - Pressure 58.30 l/min / 210 Bar
High-Flow Option (l/min) 72.30 l/min
Drive hydraulic system pressure 420 Bar
Tank capacities
Hydraulic oil 45 l
Fuel tank 82.50 l
Miscellaneous
Safety cab homologation ROPS - FOPS cab (level 1)
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Deze publicatie geeft een beschrijving van de versies en configuratiemogelijkheden van de Manitou-producten, waarvan de
uitrusting kan verschillen. De afgebeelde uitrustingen in deze brochure kunnen standaard, optioneel of niet leverbaar zijn,
afhankelijk van de versies. Manitou behoudt zich het recht voor om op te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving de
vermelde specificaties te wijzigen. De weergegeven specificaties zijn niet bindend voor de fabrikant. Voor meer bijzonderheden
kunt u uw Manitou dealer raadplegen. Dit document is niet contractueel. De presentatie van de producten is niet contractueel.
Specificatielijst is niet uitputtend. De logo’s, evenals de visuele identiteit van de onderneming zijn eigendom van Manitou en
mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto’s en schema’s in deze brochure zijn
bedoeld als informatie en zijn indicatief. 
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