
De serie Benomic S-Line schaarwagens is speciaal ontwikkeld voor de 

verzorging van hoge draad gewas en bereikt in de grootste configuratie 

een hoogte van 6,6 m. Conform de laatste wet- en regelgeving zijn 

veiligheidsmaatregelen genomen in zowel de constructie als de aansturing. 

De verschillende afrondingen zorgen voor minder vuil op de wagen en 

daardoor is deze makkelijker te reinigen. Dit maakt deze ergonomische 

schaarwagens, door de tweezijdige toegang en de beheerste stop bij 

het dalen van het platform, zeer gebruikersvriendelijk.

De slimme bedienersconsole met USB aansluiting biedt de gebruiker 

relevante informatie in de display en toegang tot alle beschikbare functies. 

Daarbij is de wagen compact en robuust geconstrueerd voor een goede

manoeuvreerbaarheid op betonpaden.

Benomic S-Line schaarwagen

Wij bieden u:
· Forse toename rijbereik en lagere onderhoudskosten

·	 	Toekomstbestendig	en	flexibel

·  Verbeterde stabiliteit over de hele serie

·  Ergonomisch en veilig conform TÜV
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Technische specificaties Benomic S-line

S350 S500 S660

Lengte [cm] 191

Breedte [cm] h.o.h. + 18,6

Lengte plateau [cm] 190

Breedte plateau [cm] 46

Min. plateau hoogte [cm] 53 62 70

Max. plateau hoogte [cm] 350 500* 660*

Max. laadvermogen [kg] 250 150 150

Gewicht [kg] 415 445 507

Max. snelheid buis [m/min] 60

Spanning en capaciteit tractiebatterij [V/Ah] 24/159 (20h)

Spoorbreedte [cm] h.o.h. 42 - 80

Benomic S-Line schaarwagen

Dubbele ingang met  

automatisch sluitende 

deuren en moderne 

bedieningsconsole met  

USB aansluiting voor mobiele 

telefoon of ventilator.

Optimale krachtenverdeling 

op de schaar voor een 

verbeterde stabiliteit en een 

maximale hoogte van 6,6 m.

Moderne motor gecombi-

neerd met nieuw accupakket 

geeft een 2x grotere actie- 

radius, hoeft minder vaak 

geladen te worden en heeft 

minder onderhoud nodig.

Ergonomisch ingedeeld 

voor de gebruiker en getest 

volgens de eisen van de TÜV 

voor prettig en veilig werken.
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