
ELEKTRISCHE MINI-RUPSDUMPER | HTD-5E

MAX. LAADVERMOGEN 

500 kg
OVERLAADHOOGTE 

1,45 m
MACHINEBREEDTE  

690 mm

100% elektrisch. Geen uitstoot.



NUL EMISSIE.
De nieuwe HTD-5E is de eerste volledig elektrische 
mini-rupsdumper in de bedrijfssector met een hoge 
productiviteit en met nul emissie op de werkplek, 
zonder concessies te doen aan de prestaties.

IDEAAL VOOR IEDEREEN  
We hebben ervoor zorggedragen 
dat de HTD-5E zowel veilig als 
productief is, waardoor 
deze machine ideaal is voor 
de verhuur, woningbouw, 
landschapsbeheer, landbouw en 
nog veel meer.



GELUIDSARM.
Dankzij z'n lage geluidsproductie is de elektrische 
mini-rupsdumper uitermate geschikt voor stedelijke 
gebieden en voor binnenwerk en werk buiten de normale 
werktijden. Dit maakt ook een betere communicatie 
mogelijk met medewerkers.

STILLER WERKEN
Het geluid op de 
bedieningsplaats is gereduceerd 
met een ontzagwekkende 
14 dB vergeleken met de 
dieseluitvoering.



SNEL OPLADEN 
Een ongelooflijke oplaadtijd 
van slechts 73 minuten* 
met gebruikmaking van een 
gewone driepolige stekker voor 
huishoudelijk gebruik.
*Oplaadtijden gemeten van 20 tot 80%
(industrienorm)

EEN VOLLE WERKDAG.
De lithiumionbatterijen voorzien de machine van 
voldoende energie voor een volle normale werkdag, 
waarbij twee oplaadopties geboden worden: 110 V, 
230 V voor een nog grotere inzetbaarheid.



INNOVATIEVE VEILIGHEIDSFUNCTIE.
De nieuwe SmartStep-functie zorgt voor meer veiligheid en 
bedieningsgemak. Zodra de bediener afstapt, wordt de 
stroomvoorziening naar de rupsen afgeschakeld maar de 
laadbak en hydraulische functies kunnen wel bediend worden.

DUBBELE WERKING
De nieuwe HTD-5E, die uitgerust 
kan worden zowel als een machine 
met meelopende bediener als een 
met meerijdende bediener, maakt 
het gemakkelijk voor de bediener 
zowel naar binnen als naar buiten 
materiaal te transporteren.



ENKELE VOORDELEN: 
•  Past met een maximale machinebreedte 

van slechts 690 mm door een 
deuropening van standaardafmetingen.

•  Overlaadhoogte van 1,45 mm: 
rechtstreeks storten in een laadbak of 
voertuig met hoge zijschotten.

•  Groot laadvermogen van 500 kg.

GEEN CONCESSIES.
De elektrische mini-rupsdumper doet geen concessies 
aan de prestaties en biedt alle voordelen van de 
traditionele dieselversie.



MODEL HTD-5E

Onderdeelnummer 980/E7009

Maximaal laadvermogen 500 kg

Massa in onbeladen toestand 606 kg 

Machinebreedte 690 mm

Totale hoogte (transportstand) 1105 mm

Overlaadhoogte 1,45 m

Maximale hoogte (kiepstand) 2700 mm

Continu vermogen 4,5 kW

Batterijcapaciteit 4,9 kWh

Maximale rijsnelheid 3 km/h

SPECIFICATIE

ELEKTRISCHE MINI-RUPSDUMPER | HTD-5E



www.jcb.com/nl-nl/elektrisch
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MEER INFORMATIE

100% elektrisch. Geen uitstoot.

https://youtu.be/wEVyMxzhEkc
https://www.jcb.com/nl-nl/elektrisch
https://www.jcb.com/nl-nl/products/dumpsters

