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3.1. ELEKTROTREKKER

De elektrotrekker is een uiterst gebruiksvriendelijke 
transportmethode waarmee je zonder fysieke 
inspanningen transportkarren, rolcontainers en ander 
rollende transportmiddelen kunt verplaatsen. Dankzij 
hun hoge trekkracht verlichten onze elektrotrekkers je 
zware werk, en maken het veilig en zelfs plezant. Het 
gamma werd ontworpen voor een verscheidenheid aan 
toepassingen en lasten, dus kun je in alle eenvoud de 
juiste versie kiezen naargelang jouw behoeften.
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Overzicht

Wat is het benodigde 
trekvermogen?

6000 kg

3500 kg

2500 kg

1500 kg

1000 kg Standaardmodellen

Model met 
rem 

(p. 157)

Hefmodel 
(p. 158)

Model met 
rem 

(p. 157)

Model met 
rem 

(p. 157)

Model met 
platform voor 

goederen 
(p. 159)

Model met 
platform voor 
de bestuurder  

(p. 160)

Stalen 
uitvoering (p. 

156)

Model met 
platform voor 
de bestuurder 

(p. 160)

Roestvrijstalen 
uitvoeringen 

(p. 161)

Stalen 
uitvoeringen
(p. 154 - 155)
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Elektrotrekkers  
standaardmodellen

De elektrotrekkers maken het verplaatsen 
van zware winkelwagentjes, 
ziekenhuisbedden, transport- en industriële 
platformwagens en rolcontainers 
eenvoudiger op een ergonomische manier. 

Dit compacte apparaat kan eenvoudig 
worden bestuurd zonder fysieke 
inspanningen. Je transporteert 
rolcontainers en andere rollende 
transportwagens efficiënt naar de gewenste 
locatie.

Dankzij onze standaard elektrotrekkers 
is het mogelijk om zware ladingen met 
minder mankracht en aan een hogere 
snelheid te verplaatsen. Dit leidt natuurlijk 
tot een uiterst efficiënt werkproces. 
Het assortiment bevat verschillende 
modellen en opties. Klaar om je taak te 
vergemakkelijken?

 › Aangedreven door een krachtige en efficiënte elektromotor 
voor het verplaatsen van zware materialen

 › Eenvoudig om zware belasting op wielen te verplaatsen
 › Geen fysieke inspanning
 › Standaard uitgerust met basismodule (montage voor 

haak), batterijlader en batterijontladingsindicator

Eigenschappen

 › Trekkracht: 1000 kg
 › Werkhoogte: 900 mm
 › Totale lengte: 600 mm
 › Totale breedte: 440 mm
 › Gelijkstroommotor
 › Ingebouwde batterij 22 Ah
 › Gewicht: 43 kg
 › Model: MPL0007
 › Gemaakt van staal met elektrolytisch gegalvaniseerde en 

gepoederlakte afwerking

REF 141TA1353 - volle banden
REF 144TA4539 - non-markingbanden
REF 141TA1354 - volle banden, uitgerust met haak

Technische kenmerken:
 › Rem 
 › (Speciale) haken
 › Claxon
 › Contactsleutel
 › Afstandsbediening 
 › Non-markingwielen

Verkrijgbaar op aanvraag 

Elektrotrekkers  
standaardmodellen

De elektrotrekkers maken het verplaatsen 
van zware winkelwagentjes, 
ziekenhuisbedden, transport- en industriële 
platformwagens en rolcontainers 
eenvoudiger op een ergonomische manier. 

Dit compacte apparaat kan eenvoudig 
worden bestuurd zonder fysieke 
inspanningen. Je transporteert 
rolcontainers en andere rollende 
transportwagens efficiënt naar de gewenste 
locatie.

Dankzij onze standaard elektrotrekkers 
is het mogelijk om zware ladingen met 
minder mankracht en aan een hogere 
snelheid te verplaatsen. Dit leidt natuurlijk 
tot een uiterst efficiënt werkproces. 
Het assortiment bevat verschillende 
modellen en opties. Klaar om je taak te 
vergemakkelijken?

 › Aangedreven door een krachtige en efficiënte elektromotor 
voor het verplaatsen van zware materialen

 › Eenvoudig om zware belasting op wielen te verplaatsen
 › Geen fysieke inspanning
 › Verwisselbare batterij versnelt je oplaadproces
 › Standaard uitgerust met basismodule (montage voor 

haak), batterijlader en batterijontladingsindicator

Eigenschappen

 › Trekkracht: 1000 kg
 › Werkhoogte met verstelbare disselarm: 900 – 1150 mm
 › Dichtgeklapte hoogte: 770 mm
 › Totale lengte: 600 mm
 › Totale breedte: 440 mm
 › Gelijkstroommotor
 › Uitneembare batterij 22 Ah
 › Gewicht: 43 kg
 › Model: MPL0001
 › Gemaakt van staal met elektrolytisch gegalvaniseerde en 

gepoederlakte afwerking
 › Standaard uitgerust met rem

REF 141TA2407 - volle banden
REF 165TA9401 - non-markingbanden
REF 165TA9402 - volle banden, uitgerust met lithiumbatterij
REF 165TA9403 - volle banden, uitgerust met haak

Technische kenmerken:
 › (Speciale) haken
 › Claxon
 › Contactsleutel
 › Afstandsbediening 
 › Non-markingwielen
 › Lithiumbatterij: REF 166TA1251
 › Tweede batterij: REF 166TA1311

Verkrijgbaar op aanvraag 

Voorbeeld van haak Voorbeeld van haak

http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=141TA1353
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=141TA1354
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=141TA2407
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=144TA4539
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=165TA9401
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=165TA9402
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=165TA9403
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=166TA1251
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=166TA1311
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Elektrotrekkers  
standaardmodellen

De elektrotrekkers maken het verplaatsen 
van zware winkelwagentjes, 
ziekenhuisbedden, transport- en industriële 
platformwagens en rolcontainers 
eenvoudiger op een ergonomische manier. 

Dit compacte apparaat kan eenvoudig 
worden bestuurd zonder fysieke 
inspanningen. Je transporteert 
rolcontainers en andere rollende 
transportwagens efficiënt naar de gewenste 
locatie.

Dankzij onze standaard elektrotrekkers 
is het mogelijk om zware ladingen met 
minder mankracht en aan een hogere 
snelheid te verplaatsen. Dit leidt natuurlijk 
tot een uiterst efficiënt werkproces. 
Het assortiment bevat verschillende 
modellen en opties. Klaar om je taak te 
vergemakkelijken?

 › Aangedreven door een krachtige en efficiënte elektromotor 
voor het verplaatsen van zware materialen

 › Eenvoudig om zware belasting op wielen te verplaatsen
 › Geen fysieke inspanning
 › Verwisselbare batterij versnelt je oplaadproces
 › Standaard uitgerust met basismodule (montage voor 

haak), batterijlader en batterijontladingsindicator

Eigenschappen

 › Trekkracht: 1500 kg
 › Werkhoogte met verstelbare disselarm: 900 – 1150 mm
 › Dichtgeklapte hoogte: 770 mm
 › Totale lengte: 600 mm
 › Totale breedte: 475 mm
 › Gelijkstroommotor
 › Uitneembare batterij 22 Ah
 › Gewicht: 105 kg
 › Model: MPL0008
 › Gemaakt van staal met elektrolytisch gegalvaniseerde en gepoederlakte afwerking
 › Standaard uitgerust met rem

REF 141TA2408 - volle banden
REF 165TA9404 - non-markingbanden
REF 165TA9405 - volle banden, uitgerust met lithiumbatterij
REF 165TA9406 - volle banden, uitgerust met haak

Technische kenmerken:

 › (Speciale) haken
 › Claxon
 › Contactsleutel
 › Afstandsbediening 
 › Non-markingwielen
 › Lithiumbatterij: REF 166TA1251
 › Tweede batterij: REF 166TA1311

Verkrijgbaar op aanvraag 

Elektrotrekkers  
modellen voor intensief gebruik

Dit type wordt in de eerste plaats gebruikt 
voor het verplaatsen van extra zware lasten, 
met gewichten tot 6000 kg.

Deze elektrotrekker gebruikt een 
verwisselbaar haaksysteem. Vraag naar 
de specifieke haak die je nodig hebt op de 
werkvloer en wij zullen de haak aanpassen 
aan je behoeften.

Ontdek de verschillende beschikbare 
modellen onderaan. 

 › Aangedreven door een krachtige en efficiënte elektromotor 
voor het verplaatsen van extra zware lasten

 › Verwisselbaar haaksysteem biedt je de mogelijkheid om 
meerdere toepassingen te verplaatsen

 › Vrijelijk programmeerbare snelheid en versnelling 
gebaseerd op je eigen behoeften

 › Standaard uitgerust met basismodule (montage voor 
haak), batterijlader en batterijontladingsindicator

Eigenschappen
 › (Speciale) haken
 › Claxon
 › Contactsleutel
 › Afstandsbediening 
 › Non-markingwielen

Verkrijgbaar op aanvraag 

 › Werkhoogte met verstelbare disselarm: 750 – 1150 mm
 › Gelijkstroommotor 
 › Externe lader 
 › Type banden: volle banden

 › Gemaakt van staal met elektrolytisch gegalvaniseerde en 
gepoederlakte afwerking

 ›  Standaard uitgerust met rem

Technische specificaties

Trekkracht Totale lengte van de 
elektrotrekker

Totale breedte van de 
elektrotrekker

Batterij Gewicht  
(inclusief batterij)

Model REF

kg mm mm kg
2500 755 505 Ingebouwd 80 Ah 256 MPL0002 141TA2229
3500 913 505 Ingebouwd 80 Ah 300 MPL0009 141TA2230
6000 950 800 Uitneembaar 80 Ah 700 MPL0004 141TA2231

http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=141TA2229
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=141TA2230
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=141TA2231
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=141TA2408
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=165TA9404
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=165TA9405
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=165TA9406
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=166TA1251
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=166TA1311
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Elektrotrekker 
hefmodel

De MPL0005 is de aangewezen 
elektrotrekker voor het verplaatsen van 
wagentjes of rekken tot 1250 kg.  
Deze uitvoering is een lager model dan de 
standaard uitvoeringen, en is uitgerust met 
een hydraulisch bediende trekhaak voor 
eenvoudig transport van wagentjes en lage 
karren. 

De trekker heft één kant van het wagentje 
van de grond om het wagentje in beweging 
te krijgen. Dit betekent dat het apparaat 
uiterst geschikt is voor wagentjes met 
wielen aan slechts één kant. De hoge 
wendbaarheid maakt bovendien eenvoudig 
transport mogelijk, zelfs in besloten 
ruimtes.

 › Laag model voor rijden onder wagentjes en containers
 › Hoge wendbaarheid voor eenvoudig transport
 › Maakt van zware lichamelijke arbeid een lichtgewicht taak
 › Vrijelijk programmeerbare snelheid en versnelling 

gebaseerd op je eigen behoeften
 › Vooral gebruikt in de luchthavensector
 › Standaard uitgerust met basismodule (montage voor 

haak), batterijlader en batterijontladingsindicator

Eigenschappen

 › Claxon
 › Contactsleutel
 › Afstandsbediening 
 › Tweede lithiumbatterij: REF 166TA1251

Verkrijgbaar op aanvraag 
 › Trekkracht: 2500 kg
 › Laadvermogen: 1250 kg
 ›  Werkhoogte met verstelbare disselarm: 750 – 1150 mm
 › Totale lengte: 958 mm
 › Totale breedte: 478 mm 
 › Gelijkstroommotor
 › Uitneembare 22 Ah lithiumbatterij
 › Externe lader
 › Gewicht (inclusief batterij): 154 kg
 › Model: MPL0005
 › Gemaakt van staal met elektrolytisch gegalvaniseerde en 

gepoederlakte afwerking

REF 144TA4541

Technische specificaties

Elektrotrekker  
platformmodel

Het verplaatsen van ladingen wordt 
aanzienlijk vereenvoudigd door middel van 
deze MPL0006-elektrotrekker. Met deze 
elektrotrekker, uitgerust met een platform, 
kun je een groot aantal verschillende 
ladingen, met gewichten tot 1000 kg, 
duwen of trekken. Het platform heeft een 
draagvermogen van niet minder dan 300 kg. 
Transporteren van zakken cement, voeder, 
bakken ... wordt opeens een fluitje van een 
cent. 

De massief rubberen banden bieden een 
lage rolweerstand, wat leidt tot een laag 
energieverbruik van de trekker. Deze 
banden zijn minder gevoelig voor slijtage en 
kunnen niet lek raken.

 › Mogelijkheid om goederen toe te voegen op het platform 
die niet kunnen worden getrokken

 › Lage rolweerstand dankzij de rubberen banden
 › Elektrische tractie maakt eenvoudig transporteren 

mogelijk
 › Vrijelijk programmeerbare snelheid en versnelling 

gebaseerd op je eigen behoeften
 › Standaard uitgerust met basismodule (montage voor 

haak), batterijlader en batterijontladingsindicator

Eigenschappen

 › Claxon
 › Contactsleutel

Verkrijgbaar op aanvraag 

 › Trekkracht: 1000 kg
 › Laadvermogen: 300 kg
 › Werkhoogte met verstelbare disselarm: 1160 – 1340 mm
 › Totale lengte: 1330 mm
 › Totale breedte: 800 mm
 › Afmetingen van het platform: 1200 x 800 mm
 › Gelijkstroommotor
 › Ingebouwde 18 Ah batterij
 › Ingebouwde lader
 › Gewicht (inclusief batterij): 85 kg
 › Model: MPL0006
 › Gemaakt van staal met elektrolytisch gegalvaniseerde en 

gepoederlakte afwerking

REF 141TA2232

Technische specificaties

http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=141TA2232
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=144TA4541
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=166TA1251
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Elektrotrekkers  
platformmodellen

Dit zijn elektrotrekkers met een platform, 
maar in plaats van het meedragen van 
je lading, draagt het jou als bestuurder 
mee. Op deze manier kun je goederen tot 
2500 kg op een efficiënte en veilige manier 
transporteren. De ruggensteun zorgt ervoor 
dat een comfortabele positie kan worden 
aangenomen tijdens transport.

 › Uitgerust met platform zodat je niet naast je ladingen hoeft 
te lopen

 › Elektrische tractie maakt eenvoudig transporteren 
mogelijk

 › Vrijelijk programmeerbare snelheid en versnelling 
gebaseerd op je eigen behoeften

 › Standaard uitgerust met basismodule (montage voor 
haak), batterijlader en batterijontladingsindicator

Eigenschappen

 ›  (Speciale) haken
 ›  Claxon
 ›  Contactsleutel
 ›  Afstandsbediening
 ›  Non-markingwielen
 › Tweede lithiumbatterij: REF 166TA1251

Verkrijgbaar op aanvraag 

 › Werkhoogte met verstelbare disselarm: 750 – 1150 mm
 › Totale lengte: 1229 mm
 › Totale breedte: 440 mm
 › Gelijkstroommotor
 › Ingebouwde 18 Ah lithiumbatterij
 › Externe lader
 › Gewicht (inclusief batterij): 70 kg
 › Gemaakt van staal met elektrolytisch gegalvaniseerde en 

gepoederlakte afwerking
 › Standaard uitgerust met rem

REF 165TA9407 - 1000 kg - MPL0003
REF 165TA9408 - 2500 kg - MPL0010

Technische specificaties

Elektrotrekkers 
roestvrij staal

Deze roestvrijstalen elektrotrekker is 
corrosiebestendig, waardoor het een 
ideaal apparaat wordt voor gebruik in de 
voedselverwerkende en farmaceutische 
industrie.

Deze elektrotrekker is bestand tegen 
krachtige reinigingsmiddelen en een 
groot aantal verschillende temperaturen. 
Daarom is dit type elektrotrekker eenvoudig 
te onderhouden en voldoet deze aan de 
hoogste hygiënenormen.

In zowel de voedselverwerkende als de 
farmaceutische sector moeten grote 
aantallen wagentjes, rolcontainers, 
enz. worden getransporteerd naar 
andere werkplaatsen, en hier blijkt deze 
elektrotrekker het meest geschikte 
ergonomische instrument te zijn.

 › Corrosieweerstand maakt dit product ideaal voor gebruik 
in natte omstandigheden of omgevingen met een specifieke 
mate van reinheid

 › Voldoet aan hoge hygiënenormen, ideaal voor de 
voedselverwerkende en farmaceutische industrie

 › Vrijelijk programmeerbare snelheid en versnelling 
gebaseerd op je eigen behoeften

 › Standaard uitgerust met basismodule (montage voor 
haak), batterijlader en batterijontladingsindicator

Eigenschappen

 › (Speciale) haken
 › Claxon
 › Contactsleutel
 › Afstandsbediening 
 › Lithiumbatterij: REF 166TA1251
 › Tweede batterij: REF 166TA1312

Verkrijgbaar op aanvraag 

 › Trekkracht: 1000 kg
 ›  Werkhoogte met verstelbare disselarm: 750 – 1150 mm
 › Totale breedte: 440 mm
 › Totale lengte: 600 mm
 › Gelijkstroommotor
 › Uitneembare 18 Ah batterij
 › Externe lader
 › Non-markingbanden
 › Gewicht (inclusief batterij): 43 kg
 › Vervaardigd uit roestvrij staal met een parelgestraalde en 

met olie behandelde afwerking

REF 141TA2228 - zonder rem - MPLI0001
REF 141TA2406 - met rem - MPLI0002

Geleverd zonder haak, verkrijgbaar op aanvraag.

Technische specificaties

geleverd  
zonder haak 

http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=141TA2228
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=141TA2406
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=165TA9407
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=165TA9408
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=166TA1251
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=166TA1251
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=166TA1312



