
SCHAARHOOGWERKERSDC elektrische   
CONVENTIONELE SERIE

De DC elektrische schaarhoogwerkers uit de smalle 

conventionele serie bieden een hoge capaciteit en 

grote platforms, waardoor zij uitstekende geschikt 

voor werkzaamheden op betonnen vloeren. Naast een 

hydraulische achterwielaandrijving met variabel toerental 

bieden de SJIII 3220 en SJIII 3226 een werkhoogte van 

maar liefst 9,9 m en een maximumhelling van 25%. 

Deze modellen zijn de lichtste machines in hun 

klasse en zijn standaard uitgerust met een 0,9 m 

lang, uitrolbaar verlengplatform. Beide modellen zijn 

verrijdbaar bij volle hoogte. De SJIII 3220, met een in de 

branche ongekende capaciteit van 408 kg, kan ook door 

standaard deuropeningen. 

Overeenkomstig Skyjack's robuuste en betrouwbare 

ontwerp maken de DC elektrische schaarhoogwerkers 

uit de smalle conventionele serie gebruik van Skyjack’s 

standaard genummerd bedradingssysteem met analoge 

bedieningsorganen.

CE-MODELLEN    SJIII 3220   SJIII 3226



Specifi caties SJIII 3220 SJIII 3226

A   Werkhoogte 8,1 m 9,9 m

B   Platformhoogte in hoogste stand 6,1 m 7,9 m

C   Platformhoogte in laagste stand 1,0 m 1,1 m

D   Algehele breedte 0,8 m 0,8 m

E   Algehele lengte 2,3 m 2,3 m

F   Hoogte ingetrokken platform (relingen omhoog) 2,0 m 2,2 m

G   Hoogte ingetrokken platform (relingen omlaag) 1,6 m 1,8 m

H   Platformbreedte (binnenmaat) 0,7 m 0,7 m

I     Platformlengte (binnenmaat) 2,1 m 2,1 m

Verlengplatform (uitrolbaar) 0,9 m 0,9 m

Afstand tot grond (ingetrokken) 8,9 cm 8,9 cm

Afstand tot grond (omhoog gebracht) 1,9 cm 1,9 cm

Wielbasis 1,8 m 1,8 m

Gewicht 1592 kg 1876 kg

Maximumhelling 25% 25%

Draaicirkel (binnenkant) 1,3 m 1,3 m

Draaicirkel (buitenkant) 2,7 m 2,7 m

Tijd omhoog brengen (bij nominale belasting) 33 sec. 56 sec.

Rijsnelheid (ingeklapt) 3,2 km/u 3,2 km/u

Rijsnelheid (omhoog gebracht) 1,1 km/u 1,1 km/u

Maximale rijhoogte Volle hoogte Volle hoogte

Capaciteit (algeheel) 408 kg 227 kg

Maximumaantal personen 2 2

DC elektrische schaarhoogwerkers
CONVENTIONELE SERIE

STANDAARKENMERKEN 

• Verrijdbaar op volle hoogte

• Hydraulische tweewielaandrijving achteras met 

variabel toerental

• Dubbele parkeerremmen

• Proportionele bedieningsorganen voor rij- en 

heffuncties

• 0,9 m lang, uitrolbaar verlengplatform

• 24 V gelijkstroomvoeding

• Accubescherming tegen laagspanning

• Analoog regelsysteem

• Genummerd bedradingssysteem met kleurcodering

• 25% maximumhelling

• Solide rubberen, niet-markerende banden

• Bescherming tegen kuilen

• Bedrading voor wisselstroomstopcontact op 

platform

• Registratie van kantelende machine met 

uitschakeling van aandrijving

• Hoorbaar bewegingsalarm

• Overbelastingdetectiesysteem

• Waarschuwingssysteem bij laten zakken

• Claxon

• Relingsysteem met scharnieren (alleen 3226)

• Halfhoog hek met veerscharnier

• Lijnbevestigingspunten

• Gaten voor vorkheftruck en verankerings-/hijsogen

OPTIES‡

• Knipperlicht

• 1,83 m lang, elektrisch bedienbaar 

verlengplatform (alleen 3220)

• Luchtslang van werkplaats naar platform

• 0,8 kW gelijkstroomomvormer

• 250 Ah-accu's

• Relingsysteem met scharnieren (alleen 3220)

• Hek met veerscharnier over de volle hoogte* 

* Niet beschikbaar bij relingsysteem met scharnieren bij 32xx's
‡ Capaciteit en machinegewicht kunnen variëren bij toevoeging van 

opties

Deze brochure is uitsluitend bestemd voor illustratieve doeleinden en gebaseerd op de meest recente 

informatie bij het ter perse gaan. Skyjack Inc. behoudt zich het recht voor de specifi caties en de stan-

daard- en optionele uitrusting op elk gewenst moment, zonder voorafgaande kennisgeving, te wijzigen. 

Raadpleeg de onderhouds- en onderdelenhandleidingen voor de juiste procedures. Werkplatforms met 

de CE-markering voldoen aan de eisen in de Machinerichtlijn 98/37/EG.
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