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HA20    RTJ
NAJBEZPIECZNIEJSZA 

OPCJA

HAULOTTE
PRZEGUBOWY TERENOWY

WYSOKOŚĆ ROBOCZA PRZEDŁUŻENIE RAMIENIA (JIB)

HA 20    RTJ



Współtworząc z klientami HA20 RTJ, każdy element, każdy szczegół został zaprojektowany tak, aby osiągnąć optymalny poziom wydajności i następujące 3 cele: 
maksymalizacja produktywności, dbałość o rentowność i zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom.
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HA20RTJ to najbezpieczniejsza gwarancja sukcesu



Na placu budowy, wydajność jest kluczowym czynnikiem 
sukcesu. Szczególną uwagę w HA20RTJ, kładzie się na 
produktywność, by ją zagwarantować na jak najwyższym 
poziomie.

NAJBEZPIECZNIEJSZA 
OPCJA
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Prześwit: 8,40 m Wysięg boczny: 12,20 m

ZOPTYMALIZOWANY STOSUNEK POWIERZCHNI 
PRACY DO CIĘŻARU URZĄDZENIA

Najlepszy stosunek wysokości roboczej 
/ wysięgu bocznego / prześwitu / 
ciężaru urządzenia do manewrowania i 
efektywnej pracy w trudno dostępnych 
miejscach.

Łatwy i ekonomiczny transport: dzięki możliwości złożenia JIB-a pod ramię, 1 
ciężarówka = 2 HA20RTJ

Bardzo kompaktowe (6,5 x 2,9m), 
lekkie i stabilne urządzenie 
może być sterowane płynnie i 
bezpiecznie.

ŁATWY DO JAZDY I TRANSPORTU

Ergonomiczny górny panel sterowania 
umożliwia bardziej intuicyjną obsługę.

INTUICJA I ŁATWOŚĆ OBSŁUGI

ZWIĘKSZONA PRODUKTYWNOŚĆ DZIĘKI INTELIGENTNEMU PROJEKTOWI

WYJĄTKOWY CZAS 
PODNOSZENIA

Praktyczna i funkcjonalna taca na narzędzia 
wyposażona w wiele przegródek, by mieć 
zawsze potrzebne narzędzia pod ręką.

Wysokość robocza: 
20,60 m

Ciężar całkowity:
• RTJ : 9.1 T
• RTJ PRO : 9.6 T

Czas podnoszenia na maksymalną 
wysokość wynosi tylko 48 sekund, 
dzięki możliwości wykonywania 
jednoczesnych ruchów



HA20 RTJ zostało zaprojektowane do codziennego użytku, 
jednocześnie zachowując wydajność w miarę upływu czasu. 
Wszystkie części zostały poddane specjalnej obróbce, aby 
wytrzymać w nawet najcięższych warunkach, co zmniejsza 
koszty eksploatacji.

NAJBEZPIECZNIEJSZA 
OPCJA
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SOLIDNE URZĄDZENIE, KTÓRE WYTRZYMUJE PRÓBĘ CZASU

Specjalna powłoka sworzni, tulejek i sprzętu mocującego, 
aby zapewnić optymalne zapobieganie korozji.

System ochrony wewnątrz obudowy, aby uniknąć 
potencjalnego uszkodzenia od uderzeń

Innowacyjna, wysoce odporna pokrywa panelu i tacy na 
narzędzia z "pamięcią zachowania kształtu".

Wybraliśmy wysoko wykwalifikowanych i 
wiarygodnych dostawców, o ustabilizowanej 
sieci sprzedaży, co oznacza możliwość dostawy 
części zamiennych gdziekolwiek na świecie.

“ ”
Dobrze osłoniony system 
wagi, nie wchodzi w kontakt z 
podłożem, unikając potencjalnych 
uszkodzeń.

TRZYKROTNIE DŁUŻSZY CZAS 
ŻYCIA CZĘŚCI ZAMIENNYCH I 
KOMPONENTÓW

POKRYWA PANELU I TACY NA NARZĘDZIA 
WYKONANE Z WYSOCE WYTRZYMAŁYCH 
MATERIAŁÓW KOMPOZYTOWYCH

KOMPONENTY 
O WYSOKIEJ 
JAKOŚCI

DRĄŻKI KIEROWNICZE ODPORNE 
NA UDERZENIA

CHRONIONY SYSTEM 
WAGI
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x3
TRWAŁOŚĆ



Wszystko zostało zaprojektowane, aby zmniejszyć czas przestojów i 
koszty eksploatacji: od systemu autodiagnozy aż do łatwego dostępu 
do wszystkich elementów. 

NAJBEZPIECZNIEJSZA 
OPCJA
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KRÓTSZY CZAS KONSERWACJI, WIĘCEJ CZASU PRACY

Łatwy w demontażu kosz modułowy i pokrywa Odsuwana szuflada z silnikiem dla łatwego dostępu do 
podstawowych podzespołów

System Haulotte Diag został stworzony, aby zapewnić 
pełną i natychmiastową diagnozę, w warsztacie lub na 
placu budowy.

Wyświetlacz do wstępnej 
diagnostyki

MODUŁOWY SYSTEM MONTAŻU ŁATWY DOSTĘP ŁATWA DIAGNOSTYKA
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Nowy HA20RTJ oferuje najwyższą innowacjność w zakresie 
bezpieczeństwa operatorów, bez utraty wydajności.

NAJBEZPIECZNIEJSZA 
OPCJA
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BEZPIECZNA I EFEKTYWNA JAZDA W KAŻDYCH WARUNKACH

Płynne podnoszenie i jazda: maksymalna precyzja 
w dotarciu do strefy roboczej.

Jazda przy pełnej prędkości z podniesionym JIB-em, 
umożliwiającym lepszą widoczność strefy roboczej

To opatentowane urządzenie zmniejsza 
ryzyko zmiażdżenia przy zachowaniu 
doskonałej wydajności (standardowo lub 
opcjonalnie w zależności od modelu).

DOSKONAŁA ZWROTNOŚĆ MAKSYMALNA WIDOCZNOŚĆ

7 punktów na uprząż bezpieczeństwa w 
koszu dla większej wygody operatora

Doskonały komfort akustyczny: praca 
do 2 razy cichsza dzięki zmiennej 

prędkości obrotowej silnika.

KOMFORT I PROSTOTA OBSŁUGI

W trakcie jazdy, joystick może być obsługiwany tylko jedną ręką, 
więc drugą można się trzymać barierek zabezpieczających
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HA20 RTJ to wielofunkcyjne urządzenie dostosowane do wielu typów prac

PRACE BUDOWLANE PRACE WYKOŃCZENIOWE KONSERWACJA

HA 20   RTJ STWORZONY DLA WIELU ZASTOSOWAŃ

Hydraulika, elektryka, ogrzewanie i klimatyzacja, 
izolacja, malowanie....

Konstrukcje stalowe, ściany osłonowe, okładziny, 
prace murarskie, piaskowanie, malowanie....

Hydraulika, elektryka, ogrzewanie i klimatyzacja, 
izolacja, czyszczenie przemysłowe ...
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DZIAŁALNOŚĆ WYDOBYWCZA KONSERWACJA I RENOWACJA 
ZABYTKÓW

KONSERWACJA ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU I WYCINKA DRZEW

STWORZONY DLA WIELU ZASTOSOWAŃ
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Haulotte oferuje 2 modele, zapewniając urządzenie idealnie dopasowane do Państwa 
potrzeb i warunków pracy.

HA 20    RTJ OFERTA 2 MODELI

Przedłużenie ramienia JIB
Skręt na dwa koła
Opony tereonwe 14 x 17.5”
355° kąt obrotu nadwozia

HA 20 RTJ

Przedłużenie ramienia JIB
Skręt na 4 koła
Duży prześwit dzięki terenowym oponom 22,5"
Stały kąt obrotu o 360°
Wahliwe osie
Haulotte ACTIV’Shield™ Bar

HA 20 RTJ PRO

•
•
•
•
•
•

•
•
•
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Kluczowe opcje dostępne aby spełnić Twoje wymagania

WIELE DOSTĘPNYCH OPCJI

WIDOCZNOŚĆ
Dodatkowa lampa punktowa 70W
Światło ostrzegawcze

PRODUKTYWNOŚĆ
Gniazdko w koszu
Końcówka przewodu ze sprężonym powietrzem w koszu
Szeroki kosz modułowy 2,44m x0,91m
Boczne drzwi skrzydłowe
Generator hydrauliczny 3,5kW lub 12 kW
Ogumienie białe

BEZPIECZEŃSTWO
Haulotte ACTIV’Shield™ Bar
(Dostępny jako opcja dla modelu RTJ / w standardzie dla modelu RTJ PRO tylko dla Europy i krajów Ameryki Łacińskiej)

KLIMAT I ŚRODOWISKO
Zestaw dla "zimnych krajów" : -10 °C / -25°C
Zestaw "dla ciepłych krajów": olej hydrauliczny + chłodnica oleju hydraulicznego
Biopaliwo
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