RTH

de la 4 la 13 tone

MAGNI: EXPERIENTA,
FIABILITATE SI VERSATILITATE
Gama RTH este rezultatul multor ani de experienta si cercetare in domeniul
manipulatoarelor telescopice rotative. Reflecta si satisface nevoile utilizatorilor si cerintele
acestora privind fiabilitatea si performanta.

CAPACITATE MAXIMA
DE RIDICARE

de la 18 la 46 m

Gama RTH este construita pentru a asigura siguranta si versatilitatea maximum posibile.
Versatilitatea MAGNI este garanta a de:
- O gama uriasa de atasamente interschimbabile pentru multiple utilizari, toate echipate cu
sistemul R.F.ID pentru recunoastere automata
- Software MCTS software ce, alaturi de sistemul CAN BUS permite adaptarea parametrilor
masinii la nevoile de lucru
- Diferite moduri de virare

INALTIME MAXIMA
DE RIDICARE

33 m

RTH
SMART

RTH 4.18 Smart

RTH 5.18 Smart RTH 5.21 Smart RTH 5.23 Smart

RTH 5.25 Smart

RTH 5.21 SH

RTH 5.23 SH

DISTANTA DE LUCRU
MAXIMA

de la 300 la 390 mm

GARDA LA SOL PE
PNEURI

3 masini in 1 singura

MANIPULATOR TELESCOPIC
MACARA TEREN ACCIDENTAT
PLATFORMA LUCRU LA INALTIME

SH

RTH 5.25 SH RTH 6.26 SH

RTH 6.30 SH

RTH 6.35 SH

RTH 6.39 SH

RTH 6.46 SH

RTH 8.25 SH RTH 13.26 SH
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CABINA

DESIGN PATENTAT,
CU VIZIBILITATE TOTALA
Designul inovator al cabinelor MAGNI asigură confortul și siguranța
operatorului imbatabil.
Cabina are o vizibilitate deplină grație unui parbriz mare, care se
extinde de la capul operatorului la picioare, permițându-i să
privească încărcătura, chiar dacă este suspendată deasupra capului
sau cu brațul complet coborât.
Cabina este certificată FOPS / ROPS și este echipată cu un grilaj
superioarpentru a garanta siguranța operatorului chiar și în timpul
celor mai delicate operații.
Coloana de direcție reglabilă facilitează accesul la cabină și permite
operatorului să își aleagă poziția de lucru perfectă. Cabina este
etanșată ermetic și este complet presurizată. Filtrarea de aer 100%
face ca mașinile MAGNI să fie perfecte pentru utilizare chiar și în
medii contaminate, fără riscuri pentru operator. Încălzirea și aerul
condiționat sunt standard pentru toate modelele din gama RTH (cu
excepția modelului 4.18 Smart).
Cabina este echipată, de asemenea, cu un suport practic pentru
pahare.
Acesta este un mare succes cu operatorii, permițându-i să se
bucure de cafeaua lor de dimineață sau alte băuturi în cabină.
(Pahar izolat Magni disponibil).
Cabina oferă de asemenea un port USB ca standard pentru
încărcarea tabletelor și smartphone-urilor.

100% filtrarea aerului

Cabina presurizata
FOPS/ROPS

Echipare standard
cu sistem incalzire
si aer conditionat

Suport pahar

SISTEMUL DE COMANDA SI CONTROL MAGNI
Ecranul tactil ușor de utilizat este folosit pentru a gestiona întreaga
mașină: este extrem de intuitiv și comunică cu operatorul prin
intermediul a peste 170 de mesaje de eroare scrise în 8 limbi
diferite. Ecranul tactil poate fi de asemenea gestionat printr-un
joystick. Stabilizatoarele și auto-nivelarea pot fi de asemenea
gestionate prin butoane dedicate.
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PANOUL DE COMANDA SI CONTROL

ECRAN TACTIL STANDARD
Toate modelele Magni de la 18 la 25 de metri sunt echipate cu un
ecran tactil de 7 ''. Software-ul de gestionare a mașinii instalat pe
ecranul tactil adună toate datele de utilizare și le afișează
convenabil pe cinci pagini diferite. Navigarea între aceste pagini
este extrem de ușoară și intuitivă, chiar și pentru utilizatorii mai
puțin experți.

ECRAN TACTIL XL
Cabinele modelelor de 26-46 m au un ecran tactil chiar mai mare
(10 "). Sistemul de operare Linux folosit oferă o navigare mai rapidă
și mai fluidă între pagini, chiar și în timpul unei utilizări prelungite.
Ecranul mai mare oferă o mai mare lizibilitate a graficelor de
încărcare. În acest model, ecranul tactil oferă software actualizat,
care este și mai rapid și mai ușor de utilizat, oferind cea mai mare
intuiție posibilă pentru toate operațiile.

SISTEMUL DE COMANDA LA DISTANTA
Gama RTH poate fi echipată cu două tipuri de telecomandă care
permit efectuarea tuturor mișcărilor hidraulice ale mașinii. Cea mai
avansată versiune permite, de asemenea, gestionarea
stabilizatorilor și oferă posibilitatea de a conduce mașina la o viteză
de până la 5 km / h de la o distanță de 100 de metri.
Joystick-urile de la telecomanda sunt electro-proporționale, la fel ca
cea din cabină, ceea ce înseamnă că ele reproduc perfect aceeași
precizie în comenzi.

RADIOCOMANDA
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MCTS
SISTEMUL DE COMANDA TACTILA
Sistemul Magni Combi Touch este un concept nou în domeniul
gestionării mașinilor; este ușor de utilizat atât pentru experți, cât și
pentru operatori noi, datorită designului bazat pe icoane, care îl
face extrem de intuitiv.
Sistemul este împărțit în 5 pagini principale, fiecare dedicată
diferitelor funcții.

1

PAGINA SISTEMULUI DE
TRANSMISIE
Toate datele privind transmisia și
componentele sale sunt prezentate în
secțiunea superioară, la fel ca un
cluster clasic de instrumente, în timp ce
secțiunea inferioară permite șoferului
să selecteze tipul de direcție. Această
selecție este facilitată de prezența a doi
senzori de aliniere. De asemenea, este
posibil să setați viteza (broasca
țestoasă / iepure).
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PAGINA SISTEMULUI DE CALARE

PAGINA CU DIAGRAMELE DE LUCRU

Gama RTH are o zonă de stabilizare
interactivă: fiecare stabilizator
recunoaște automat extensia sa. Pe
baza acestor date, software-ul oferă
operatorului cu o diagramă de sarcină
progresivă, care crește odată cu
creșterea lungimii stabilizatorului, astfel
încât mașina să aibă întotdeauna cea
mai bună diagramă. Mai mult decât atât,
gama RTH este echipată și cu un nivel
al duzei electronice, care permite
nivelarea automată a stabilizatorilor.

MAGNI utilizează sistemul "Load Moment
Indicator", care respectă toate
reglementările pentru macarale.
Ecranul afișează o diagramă de încărcare
dinamică, care permite operatorului să
păstreze o vedere constantă asupra
centrului de greutate al încărcăturii utile.
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PAGINA DE COMANDA SI
CONTROL

PAGINA PENTRU SETAREA
PARAMETRILOR DE LUCRU

Secțiunea superioară este utilizată
pentru a gestiona comenzile de bază
ale cabinei (cum ar fi temperatura și
ventilația), secțiunea intermediară este
dedicată lămpilor mașinii, în timp ce
secțiunea inferioară afișează diferitele
opțiuni disponibile pentru trecerea de
la comenzile cabinei la telecomandă.

Această pagină afișează limitările
pentru rotația turelei 360 ° și
pentru înălțimea de lucru. Este de
asemenea posibilă personalizarea
vitezelor hidraulice pentru
ridicarea / coborârea și
extinderea / retragerea brațului,
rotația turelei, înclinarea furcii și
funcțiile de atașare pentru
manevre periculoase sau
repetitive.
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CARACTERISTICI CHEIE

CELE MAI BUNE
PERFORMANTE
LA RIDICARE

PERFORMANTE
DE RIDICARE
OPTIME

CAPACITATE
MAXIMA DE
RIDICARE

de la 4 la 13 tone

INALTIME MAXIMA
DE LUCRU

DISTANTA

360° ROTATIE

de la 18 la 46 m

MAXIMA

(Exceptie face modelul

33 m

4.18 SMART)

GARDA LA SOL
RTH 4.18 Smart - RTH 5.18 Smart - RTH 5.21 Smart - RTH 5.23 Smart - RTH 5.25 Smart 329 mm
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RTH 5.21 SH - RTH 5.23 SH - RTH 5.25 SH

330 mm

RTH 6.26 SH

323 mm

RTH 6.30 SH - RTH 6.35 SH - RTH 6.39 SH

320 mm

RTH 6.46 SH - RTH 13.26 SH

390 mm

RTH 8.25 SH

300 mm

PERFORMANTE PE PNEURI
SISTEMUL DE NIVELARE PE PNEURI
Sistemul de nivelare pe pneuri este montat pe toate
modelele din gama RTH pentru a se adapta la toate
diferențele de nivel și pentru a garanta o siguranță
maximă a operatorului pe toate tipurile de teren și pe
orice tip de pantă

-10°

0°

+10°

OFF-ROAD
Transmisia hidrostatică puternică oferă fiecărei roți toată puterea necesară pentru a face față celui mai dur
teren și celor mai dificile versiuni. Echipat cu transmisie pe patru roți, două trepte de viteză înainte și înapoi
și o osie înclinată spate, gama RTH garantează o stabilitate perfectă și o aderență maximă. În plus, garda la
sol impresionantă permite mașinii să depășească orice obstacol.

4WD

0°/

3

°

44

GRADEABILITATE
Mașinile MAGNI au fost proiectate să se ocupe de
cele mai dificile pante, garantând în același timp o
aderență maximă.

4.18
5.18
5.21
5.25
SMART SMART SMART SMART
41 %

44 %

44 %

41 %

5.21
SH

5.23
SH

5.25
SH

6.26
SH

6.30
SH

6.35
SH

6.39
SH

6.46
SH

8.25
SH

13.26
SH

44 %

44 %

41 %

42 %

40 %

43 %

43 %

30 %

43 %

30 %
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DESIGN COMPACT
Atât stabilizatoarele pivotante cât și cele tip foarfeca sunt perfecte
pentru a lucra în spații strâmte. Primii - datorită zonei lor de
stabilizare compacte - și cei din urmă - datorită flexibilității extreme
- se pot adapta, într-adevăr, la nevoile operatorului sau la condițiile
de pe șantier.

TREI MODURI DE VIRARE
Fiecare model poate fi condus pe drumuri fiind disponibile trei
tipuri diferite de direcție:
• Sistem de direcție rotundă: oferind un cerc îmbunătățit de
mișcare pentru deplasarea în spații strâmte
• Direcție frontală: pentru condusul pe șosea
• Direcție crab: permite mașinii să se apropie din lateral

Virare frontala

Virare in cerc

Virare paralela ''crab''
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SPECIFICATII TEHNICE
TRANSMISIE

AXE

Transmisia hidrostatică controlată electronic, compusă dintr-o
pompă de deplasare variabilă controlată electronic (presiune de
lucru de 500 bar), asigură o reglare precisă și progresivă a
vitezei pentru a poziționa încărcătura în siguranță. Calibrarea
automată a pompei hidrostatice și a motorului cu deplasare
variabilă oferă echilibrul perfect între viteză și forța de tracțiune.

Axele masinilor din gama RTH, cu reductor planetar și cu frâne
umede multi-disc, au cilindrul de direcție de la partea superioară
pentru a le proteja de coliziuni accidentale.

Cutia de viteze cu două trepte oferă o gamă de viteze ridicate și
reduse, atât pentru condusul pe șosea, cât și pentru condusul
off-road.

Puntea spate este un model înclinat pentru a asigura cea mai
bună performanță off-road, dar mașina este echipată cu o
blocare diferențială automată peste rotația turelei +/- 5 ° pentru a
asigura o mai bună stabilitate
DIFERENTIAL AXA SPATE CU AUTOBLOCARE SUB UNGHI
DE ROTIRE DE +/-5°

Reductor planetar și frâne
umede pe toate cele patru roți

MOTOR
Toate motoarele furnizate cu gama RTH îndeplinesc cerințele
Directivei 97/68 / CE privind emisiile.
Gama Smart și modelele mai mici de până la 5.25 SH sunt
echipate cu motoarele Deutz, în timp ce modelele de vârf ale
gamei au motoare turbo Mercedes MTU, cu versiuni twin-turbo
pentru cele trei modele cu performanțe maxime..
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Gestionarea electronică a transmisiei asigură adaptarea sa
perfectă la curbele de cuplu ale motorului pentru a optimiza
utilizarea componentelor, permițând reducerea cu 10-15% a
consumului de combustibil și o durata de viață mai lungă a
componentelor.
Poziția motorului a fost proiectată pentru un acces facil,
facilitând inspecțiile.

CIRCUIT ELECTRIC SI HIDRAULIC
Sistemul de detectare a sarcinii (presiune de lucru efectivă de
350 bar) este compus dintr-o pompă de înaltă presiune l / s
(pentru mișcarea hidraulică); două joystick-uri electroproporționale și o supapă de siguranță principală SIL 2 care
respectă EN 13489 privind siguranța comenzilor electronice.
Racordurile etanșe la gaz, furtunurile termoplastice și țevile din
oțel asigură o etanșare perfectă.
Gestionarea electronică a sistemului hidraulic îi permite să
aleagă cele mai bune turații ale motorului pentru puterea
hidraulică necesară, reducând consumul de combustibil.
Software-ul Magni permite gestionarea partajării debitului,
garantând atât siguranța, cât și precizia mișcărilor hidraulice
(până la 3/4 mișcări simultan).
Circuitul electric de clasă IP67 este protejat împotriva
pătrunderii apei și a prafului și funcționează la 24V.
Gama RTH este echipată cu un sistem CAN BUS, care
gestionează toate datele referitoare la componentele
electronice. Toate informațiile referitoare la motor, transmisie,
sistem hidraulic și indicatorul momentului de încărcare sunt
afișate pe ecranul senzorial.

Tehnologia CAN BUS necesită aproximativ o treime mai puțin
cablaj, reducând riscul de defecțiuni la circuit și sporind
fiabilitatea generală a mașinii.

Joystick
« Tureta » ECU

Identificarea
atasamentelor

Radio comanda

Distribuitor

TURETA

Encoder

SCU Card (LMI)
Sasiu

« Sasiu »
ECU

Brat ECU

Motor

Diagnoza Rexroth
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SPECIFICATII TECHNICE
BRAT
Fabricat din oțel de înaltă rezistență, brațul este extrem de dur și rigid,
dar în același timp foarte ușor, mărind capacitatea de încărcare și
împiedicând-o să se îndoaie. Extensia telescopică a secțiunilor este
acționată de un cilindru. Un sistem cu lanț dublu și furtunuri hidraulice
complet incluse în interiorul brațului în sine reduc în mod semnificativ
rupturi accidentale din cauza coliziunilor.
Blocul este compus din două pachete 3 + 3, împiedicând frecarea între
liniile individuale și menținerea alinierii, contribuind astfel la o reducere
semnificativă a defectelor. Tampoanele culisante sunt fixate pe blocuri
de oțel, asigurând o mișcare ușoară a structurii.
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RECUNOASTEREA AUTOMATA A ATASAMENTELOR DE LUCRU
Un sistem de recunoaștere a automata a accesoriilor de lucru R.F.ID
este montat ca standard pentru toate modelele din gama RTH,
instalate pe capul brațului.
Când dispozitivul de atașare este cuplat la mașină, este recunoscut
automat, afișajul este, prin urmare, actualizat cu tabelul de încărcare
corespunzător și dispozitivul de limitare a încărcării este setat pentru
atașamentul respectiv.
Datorită greutății reduse, noul sistem de fixare rapidă oferă o
capacitate de ridicare îmbunătățită. Acest sistem face ca gama RTH
să fie mult mai sigură, prevenind riscul de a selecta atașamente
incorecte.
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GAMA SMART

AUTO

0.0°

Seria SMART este echipată cu stabilizatoare pivotante.
Dimensiunea compactă a șasiului este completată de
stabilizatoarele pivotante instalate pe aceeași axă; când acestea
sunt închise, acestea nu ies din conturul mașinii și nu afectează
spațiul de la sol.
Când sunt deschise, pe de altă parte, ele formează o zonă
compactă de stabilizare de doar 427 cm, menținând o capacitate
de ridicare impresionantă.
Performanța seriei Smart este evidențiată de ampatamentul său
de 3000 mm, care permite, de asemenea, o mai bună capacitate
a pneurilor, în timp ce compactitatea este asigurată de un unghi
de virare crescut, oferind un cerc de rotire îmbunătățit pentru a
permite manevrarea chiar și în spații strâmte.

Procesul de ridicare și coborâre permite o aderență optimă pe
orice tip de sol datorită suprafeței mari de contact; în același
timp, permite închiderea piciorului stabilizator fără proeminență.

RTH
RTH
RTH
RTH
RTH
4.18
5.18
5.21
5.23
5.25
SMART SMART SMART SMART SMART

A

B

Presiune maxima
pe sol (kgf/cm2)
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A

350
mm

350
mm

350
mm

350
mm

350
mm

B

304
mm

304
mm

304
mm

304
mm

304
mm

12

12

13

13

13

GAMA SH
Seria SH este echipată cu stabilizatoare de tip foarfeca. Stabilizatoarele de foarfece au proeminență zero când sunt închise. Grinzile
suprapuse sunt fixate pe șasiu fără a afecta degajarea la sol. Stabilizatorii pot fi gestionați simultan sau individual, pentru a se
adapta perfect zonei de lucru.
Procesul de extensie și retragere a stabilizatorului garantează o aderență perfectă pe orice tip de sol datorită suprafeței mari de
contact, prevenind astfel riscul de scufundare în sol. În același timp, asigură închiderea automată a picioarelor stabilizatorului fără
proeminență.

Datorită marii lor flexibilități, stabilizatoarele tip foarfeca nu necesită
mult spațiu pentru stabilizarea mașinii.
Chiar și atunci când este doar parțial stabilizată, mașina este
programată să ofere cea mai bună diagramă de încărcare posibilă
pe fiecare parte.

B

A

Presiune maxima pe
sol (kgf/cm2)

5.21 SH

5.23 SH

5.25 SH

6.26 SH

6.30 SH

6.35 SH

6.39 SH

6.46 SH

A

390
mm

390
mm

390
mm

490
mm

490
mm

490
mm

490
mm

637
mm

490
mm

637
mm

B

437.7
mm

437.7
mm

437.7
mm

437.7
mm

437.7
mm

437.7
mm

437.7
mm

466
mm

437.7
mm

466
mm

12

12

12

12

12

12

12

13

12

13

STABILIZATORI
PARTIAL
EXTINSI

80%

50%

Când sunt complet extinse, pe de altă parte, stabilizatorii
garantează o performanță maximă de 360 ° grație bazei de
stabilizare pătrată.

=

8.25 SH 13.26 SH

STABILITATE
GARANTATA

100%

30%
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INDICATOR MOMENT SARCINA
Pentru o siguranță maximă, toate mașinile din gama RTH respectă standardele de produs pentru
stivuitoare, macarale și platforme de lucru aeriene. Toate manipulatoarele telescopice MAGNI
sunt echipate cu un dispozitiv de limitare a încărcăturii care stochează grafice specifice de
încărcare pentru fiecare atașare și analizează continuu poziționarea spațială a încărcăturii,
afișează dinamic graficul de încărcare corect pe baza configurației de lucru a mașinii. Dacă apare
o supraîncărcare, aceasta oprește automat orice mișcare care ar agrava situația, permițând doar
retragerea.

A

B

C

Detectarea unghiului si
lungimii brațului cu
dispozitive de siguranță
redundante.

Detectarea sarcinii prin
intermediul a 4 traductoare
de presiune: 2 instalate pe
cilindrii de ridicare și 2 pe
cilindrul de compensare.

Detectarea poziției
turetei prin intermediul
senzorilor de rotație
instalați în articulația
rotativă.

E

F

D

Girofar.

Afișarea dinamică a tuturor datelor colectate
pe afișajul cu ecran tactil pentru operator.

Detectarea automată a
configurației stabilizatorului prin
intermediul potențiometrelor
instalate în interiorul grinzilor
pentru a asigura protecția
acestora.
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A

B

E
F

B

C
D

RTH - ENG
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