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INTRODUCTIE

DE UITDAGINGEN
VAN MORGEN VOOR
SCHONERE STEDEN
Steden over de hele wereld moeten
dezelfde uitdagingen aangaan:
luchtvervuiling aanpakken, het
broeikaseffect bestrijden en hun inwoners
de best mogelijke leefomstandigheden
bieden.
Talrijke landen en steden hebben
maatregelen genomen die het gebruik
van milieuonvriendelijke voertuigen of
machines beperken of zelfs verbieden.
Motorvoorschriften zoals STAGE in
Europa en TIER in Noord-Amerika
worden steeds strikter en vragen om
steeds geavanceerdere en duurdere
technologieën.
Maar deze beperkingen leiden ook tot
de ontwikkeling van milieu-vriendelijke
alternatieve energiebronnen.

VANDAAG DE DAG VOLDOET
ELEKTRISCHE STROOM AAN ALLE
VEREISTEN OM BOUWMACHINES AAN TE
DRIJVEN.
WELKOM BIJ DE PULSEO GENERATIE
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EEN NIEUWE
GENERATIE
HOOGWERKERS :
PULSEO

NEEM DE SPRONG
NAAR ELEKTRISCHE
KRACHT
PULSEO is Haulotte’s elektrische klasse
hoogwerkers geschikt voor alle soorten terrein.
Lagere energiekosten en minder lucht- en
geluidsvervuiling en dat allemaal met optimale
prestaties: dat is de belofte van het elektrisch
ontwerp van de PULSEO machines!

Geniet van een groot scala aan nieuwe
mogelijkheden: binnen- en buitentoepassingen, ruwterrein, operaties in lage emissie- en geluidszones.
HA20 LE en HA20 LE PRO zijn de eerste modellen in
de PULSEO klasse.
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VEELZIJDIGHEID
> Nul emissie, geschikt voor binnen
gebruik

ECO-VERANTWOORDELIJKHEID
> Elektrisch ontwerp

> Uitstekende rijeigenschappen in
ruw-terreinomstandigheden

HOGE PRODUCTIVITEIT
> 360° continue rotatie van de draaikrans

OPTIMALE VEILIGHEID

> Laadcapaciteit tot 350 kg

> Haulotte Activ’Shield Bar
2.0 om beknellingsrisico’s te
voorkomen

> Snelle en simultane bewegingen

> Haulotte Activ’Lighting
System om de veiligheid te
garanderen tijdens nachtelijke
laad en los operaties.

> Verlengde werktijden zonder
ongemak voor omwonenden

> Geruisloos
> Omgevingsvriendelijk

MAKKELIJK ONDERHOUD
> Haulotte Activ’Screen :
ingebouwd diagnostisch
instrument
> Makkelijke toegang tot
componenten
> Onderhoudsvrije elektrische
motoren
> Gecentraliseerd laden van
batterijen

OPTIMAAL ENERGIEBEHEER
> Een volle werkdag in elektrische modus
> Hulpgenerator om de levensduur van de
batterijen te verlengen indien nodig

ECONOMISCHE KEUZE

> Haulotte Activ’Energy Management om de
batterijlading, de werkcyclus en de levensduur
te waarborgen

> 2 machines in 1 voor eenvoudiger
vlootbeheer

> Lagere energiekosten
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ECOVERANTWOORDELIJKHEID

RESPECT VOOR HET
MILIEU
PULSEO WERKT
EMISSIE-VRIJ

Dankzij het elektrische ontwerp van
PULSEO werkt u zonder schadelijke
uitstoot.
Meer en meer steden hebben
initiatieven genomen om hun
ecologische voetafdruk te
verkleinen. PULSEO biedt een
schoon alternatief geschikt voor
elke situatie.

LAGE EMISSIE ZONES (LEZ)
Beperking van voertuigen met interne
verbrandingsmotoren in stedelijke gebieden.

«GROENE» LABELS VOOR BOUWPLAATSEN
Toenemend aantal «groene» bouwplaatsen waar
voertuigen met weining of geen uitstoot de standaard
zijn geworden.

BEDRIJVEN DIE VOLGENS HET INTERNE
POLITIEKE BELEID VAN MILIEU WERKEN
Bedrijfsstrategieën gericht op het verminderen
van de CO2-voetafdruk van bedrijven.
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ECOVERANTWOORDELIJKHEID

NUL EMISSIE…
BETEKENT OOK
GERUISLOOS
WERKEN
De PULSEO generatie biedt een
heerlijk stille werk ervaring voor
zowel operators als omstanders.
Hij behoudt in elke situatie een laag
akoestisch profiel en biedt zo nieuwe
gebruiksmogelijkheden.

FLEXIBELE WERKUREN
Nachtelijke of vroege ochtendwerkuren zonder overlast voor
omwonenden.
GELUIDSZONES
Ziekenhuizen, scholen, bibliotheken, etc.

OPENBARE PLEKKEN
Winkelcentra, vliegvelden, concertzalen,
voetgangerszone, etc.
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VEELZIJDIGHEID

INSIDE

VERBREED
HET VELD VAN
MOGELIJKHEDEN

EEN MACHINE VOOR
ELKE OPDRACHT
Door het volledige
elektrische ontwerp en zijn
capaciteiten om ruw terrein
te trotseren, is de stille en
schone PULSEO generatie
geschikt voor binnen- en
buitenwerkzaamheden in
elke omgeving.
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VEELZIJDIGHEID

WERK BINNEN OP GROTE
HOOGTE
Schone technologie en apparatuur geschikt voor binnen
toepassingen.

1

LAAT GEEN SPOREN ACHTER
Beschikbaar met niet-markerende banden,
kunnen PULSEO machines binnen worden
gebruikt zonder een spoor achter te laten.
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PERFECT VOOR GEVOELIGE
VLOEREN

INSIDE

PULSEO machines kunnen op bijna
elke vloer met lage bodemdruk
worden gebruikt. Werken op hoogte
in winkelcentra, luchthavens,
concertzalen en andere openbare
plaatsen is niet langer een uitdaging.
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KLEINERE VOETAFDRUK
Dankzij de lage achterzijden en de
gemakkelijke manoeuvreerbaarheid van
de machine is het mogelijk te opereren in
krappe ruimtes.
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VEELZIJDIGHEID

ONGEËVENAARDE KRACHT
OM ELK OBSTAKEL TE
OVERWINNEN

U zult versteld staan van de
rijeigenschappen van de PULSEO
generatie machines:

4-wiel aandrijving voor een krachtig
koppel,

De pendelas garandeert
optimale grip

>O
 nafhankelijke 4-wiel aandrijving die elk
een krachtig koppel produceren zorgen
voor een uitstekende tractie verdeling,
>E
 en pendelas om de wielen in contact
te houden met de ondergrond voor een
optimale grip.
> Volrubber banden geven de wielen
de flexibiliteit voor goede grip op elke
ondergrond, zelfs op het meest ruwe
terrein,
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VEELZIJDIGHEID

GEWELDIGE
WENDBAARHEID
OP ALLE SOORTEN
TERREIN

ALLE CRTIERIA VOOR
EEN UITSTEKENDE
MANOEUVREERBAARHEID
> De 4-wielbesturing vermindert de
draaicirkel en geeft de mogelijkheid
voor hondengangbesturing.

>D
 e mogelijkheid om hellingen tot
45° en opritten van vrachtwagens
op te rijden.

>H
 oge bodemvrijheid om obstakels te
overwinnen en machineonderdelen te
beschermen.

> Mogelijkheid om een 4°
scheefstand te hebben ongeacht
de stand van de mast.
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VERHOOGDE
PRODUCTIVITEIT

OPTIMALE PRESTATIES
VOOR PRODUCTIEF
WERKEN

UITGEBREIDE LAADCAPACITEIT
Om het aantal ritten tussen de grond en het werkgebied
te beperken, zijn de PULSEO modellen ook beschikbaar
in 'dual-load' versie om het draagvermogen van de
werkbak te verhogen tot 350 kg.

360°

360°

250
kg

350
kg

SNELLE EN GEMAKKELIJKE TOEGANG TOT
HET WERKGEBIED
Met de beste prestaties in hun categorie zijn de
PULSEO modellen uw bondgenoot in de zoektocht naar
productiviteit:
> Ultra-snelle hefsnelheid,
> Simultane bewegingen (tot op 4 simultane bewegingen),
> 360° continue rotatie van de draaikrans.
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OPTIMALE
VEILIGHEID

VEILIGHEID IS ONZE
PRIORITEIT
De PULSEO generatie bevat de
nieuwste veiligheids innovaties.

PRECIEZE BEWEGINGEN
Handige bedieningselementen
verzekeren nauwkeurige
handelingen en soepele
bewegingen. Geen schokken,
alleen vloeiende bewegingen.
BUFFER
ZONE

SECUNDAIRE BESCHERMINGSVOORZIENING
Haulotte Activ’Shield™ Bar 2.0 is veruit het
veiligste en meeste effectieve systeem in zijn soort.
Geconfronteerd met een risico op beknelling,
wordt de operator tegen de Shield Bar geduwd.
De machine stopt automatisch. Beschermd door
de veiligheidsopening behoudt de bestuurder
gemakkelijk toegang tot bedieningselementen en
onbelemmerd zicht.

STOP
POSITIE
VEILIGHEIDSOPENING
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OPTIMALE
VEILIGHEID

EEN EXCLUSIEF HIGH
PERFORMANCE
VERLICHTINGSSYSTEEM
Verlichting van het werkgebied van de machine

Verlichte
bedieningselementen op
de bovenste en onderste
besturingskast.

Automatische
activatie dankzij de
schemeringssensor

HIGH PERFORMANCE VERLICHTINGSSYSTEEM
Hoogwerkers worden over het algemeen 's morgens vroeg of 's avonds laat geladen en
gelost. Om een veilig werkproces gedurende deze delicate handelingen te garanderen,
beschikken PULSEO modellen over het innovatieve krachtige Haulotte Activ’Lighting
System. Bestaand uit 11 LED SPOTLIGHTS biedt het een ideale verlichting rond de
werkbak, bedieningselementen en het manoeuvreergebied rond de machine.
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OPTIMAAL
ENERGIEBEHEER

EEN VOLLE DAG WERKEN,
100% ELEKTRISCH

GEOPTIMALISEERD STROOMVERBRUIK
Om de levensduur van de batterij te
maximaliseren en ervoor te zorgen dat de
machine zijn dagelijkse werkvereisten blijft
behalen zijn de PULSEO modellen uitgerust met:
> Batterijen met hoge capaciteit,
> de mogelijkheid om de werkbak te laten
zakken met zwaartekracht zonder energie te
verbruiken,
> een elektronisch beveiligingsysteem om hoge
pieken van stroomintensiteit te beperken, om
overconsumptie tegen te gaan.

ELEKTRISCHE
AUTONOMIE VOOR
EEN VOLLE DAG
WERK
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OPTIMAAL
ENERGIEBEHEER

MET PULSEO, KENT
BATTERIJDUUR GEEN LIMIET

VERLENG DE BATTERIJDUUR MET DE
INGEBOUWDE HULPGENERATOR
PULSEO modellen zijn uitgerust met een ingebouwde
hulpgenerator om snel uw batterijen te herladen.
Een laag brandstof verbruik zorgt voor minimale
energiekosten.De machine behoudt zijn volledige
werkcapaciteit gedurende de ultra-snelle herlaadcyclus.

INGEBOUWDE AC LADER
De machine heeft een elektrische oplader om de
batterijen aan het einde van de dag op te laden via het
stopcontact.

AUTOMATISCH OPLADEN VIA DE HULPGENERATOR

AC LADER

> De machine blijft volledig operationeel

> Laad de batterijen als de machine
niet in gebruik is

> Zelfde productiviteit als in elektrische modus
> Ultra-snelle laadcyclus: tot 80%

> Laadcyclus tot 100%
17

ABSOLUTE CONTROLE OVER
DE PARAMETERS VAN DE
BATTERIJEN

OPTIMAAL
ENERGIEBEHEER

PULSEO generatie modellen
zijn uitgerust met een
elektronisch systeem om de
parameters van uw batterijen
te controleren:
> temperatuur,
> voltage,
> stroom,
> prestaties.
Met deze parameters
worden de verschillende
machinecomponenten
slimmer, waardoor hun
gedrag in 'realtime' wordt
aangepast.

OPTIMALISATIE VAN DE
LAADCYCLUS

MET PULSEO
ZORGT U VOOR
UW BATTERIJEN
Ontwikkeld in samenwerking met LITEN,
een groot Europees onderzoeksinstituut
en drijvende kracht achter de ontwikkeling
van duurzame energietechnologieën van de
toekomst, werd het Haulotte Activ'Energy
Management systeem ontworpen om de
levensduur van uw batterijen te verlengen.

De intelligente oplader
analyseert de parameters
van de laadcyclus,
waardoor de laadtijd wordt
gereduceerd en de batterij
capaciteit in de loop van de
tijd optimaal blijft.
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OPTIMAAL
ENERGIEBEHEER

NAUWKEURIGE INDICATOR VAN HET
LAADNIVEAU
Indicatoren van de batterijlading op de bovenste en onderste bedieningspanelen, evenals op het
scherm van de lader, bieden betrouwbare informatie over de batterijstatus.

Bedieningspaneel boven

Bedieningspaneel beneden

Laad Paneel

BATTERIJEN MET EEN LANGERE
LEVENSDUUR
INGEBOUWDE BATTERIJ
ONDERHOUDSCYCLUS

HERINNERINGEN OVER DE BESTE
ONDERHOUDSMOGELIJKHEDEN

Een de-sulfatiecyclus uitgevoerd door
een technicus zorgt voor een ultra-trage
lading om de batterij te regenereren.
Deze cyclus vernieuwt de batterij en
optimaliseert zijn levensduur.

De aanwijzingen op het Haulotte Activ'Screen herinneren
gebruikers aan de beste werkwijze voor batterijgebruik en
onderhoud:
> behoefte aan periodieke AC-oplading,
> centraal batterij-vulsysteem.
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MAKKELIJK
ONDERHOUD

VEREENVOUDIGD ONDERHOUD OM
TE GARANDEREN DAT UW MACHINES
ALTIJD BESCHIKBAAR ZIJN

ONDERHOUDSVRIJE
ASYNCHRONE MOTOREN (AC)

CENTRAAL BATTERIJ-VULSYSTEEM

DIRECTE TOEGANG TOT
COMPONENTEN

Bekend om hun prestaties, robuustheid en
betrouwbaarheid, vereisen AC-motoren
geen routine onderhoud.

Om het onderhoud te vergemakkelijken
zijn de batterijen uitgerust met een
centraal vulsysteem. Enkele seconden
volstaan om deze handeling uit te voeren.

De componenten van de machine zijn
makkelijk toegankelijk:
> uitzwenkaar motorcompartiment,
> afneembare kappen voor toegang tot de
batterijen,
> toegang tot kabels en hydraulische
slangen,
> etc.
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GEMAKKELIJK
ONDERHOUD

EFFECTIEVE DIAGNOSTISCHE
OPLOSSINGEN

Haulotte Activ’Screen vereenvoudigt
het dagelijks werk voor gebruikers en
technici.
Het kan gebruikt worden voor:
> configureren van de machine,
> voorziet gebruikers van informatie
om hen te helpen bij het
identificeren van alarmen,
kantelen, overbelasting, enz.
> toegang tot de lijst met preventieve
onderhoudsprocedures,
vaststellen en oplossen van
storingen, indien nodig.

MOBIELE DIAGNOSTISCHE TOOL
Alle functies van Haulotte
Activ’Screen zijn beschikbaar op
de Haulotte Diag app.
Technici genieten zo van de
mobiliteit die nodig is voor een
nog effectievere configuratie en
diagnostiek.

Directe toegang tot configuratie en diagnostische menu's
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GEMAKKELIJK
ONDERHOUD

ROBUUSTE MACHINES
ONTWORPEN OM TE WERKEN
IN DE MEEST VEELEISENDE
OMSTANDIGHEDEN

PULSEO modellen
voldoen aan de hoogste
kwaliteitsnormen. Ze
ondergaan meer dan
2000 uur testen voordat
ze op de markt worden
gebracht en hebben een
garantie van 5 jaar*.

5

Stuurcilinders
beschermd binnen
het frame

Geleide bussen voor kabels en slangen

Uitstekende bescherming voor
blootgestelde kabels

Anti-corrosiebehandeling op assen, bevestigingsonderdelen en geverfde componenten.

Versterkte kappen

Dik beschermingsschild rond
de tractie motoren.

HAULOTTE

GARANTIE
JAAR*

Bedieningskast beschermd
door een zeer sterke
composietbehuizing.

*Zie voorwaarden in Haulotte distributie netwerk
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ECONOMISCHE
KEUZE

HET KIEZEN VAN EEN
PULSEO HOOGWERKER
IS INVESTEREN IN MEER
FLEXIBILITEIT

KLAAR VOOR
TOEKOMSTIGE
REGELGEVING
PULSEO machines zijn
gereed voor striktere
toegangsbeperkingen
in stadscentra (emissiezones) en toekomstige
motorvoorschriften.

PULSEO MODELLEN
COMBINEREN DE
VOORDELEN VAN
ELEKTRISCHE KRACHT EN
EEN RUW-TERREIN MACHINE
EERSTE IN / LAATSTE UIT

EENVOUDIGER VLOOTBEHEER

Een PULSEO hoogwerker bestaat uit 2
machines in 1. Zijn veelzijdigheid maakt hem
onmisbaar gedurende de tijd van projecten, van
de opstartfase tot de afwerking. Het gebruik
van een enkele machine gedurende het project
garandeert de beschikbaarheid en verlaagt de
transportkosten.

Met PULSEO modellen bepaalt de aandrijfbron
niet langer welke apparatuur voor een bepaalde
toepassing kan worden gebruikt. Ze zijn veelzijdig
en geschikt voor taken waar vroeger verschillende
machines voor nodig waren, waardoor ze de
bezettingsgraad maximaliseren.
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ECONOMISCHE
KEUZE

MET PULSEO
VERMINDERT U
ENERGIEKOSTEN

ONMIDDELLIJKE VERMINDERING VAN
ENERGIE KOSTEN
Welke energiebron u ook gebruikt, u zal lagere
energiekosten zien bij gebruik van de machine.
De lage kosten van elektriciteit bij gebruik van de
ingebouwde lader en een reductie van meer dan 55%
brandstofverbruik bij gebruik van de hulpgenerator, in
vergelijking met een door diesel aangedreven apparaat,
dragen allemaal bij aan het compenseren van de initiële
kosten van de machine in een recordtijd.

DE SPRONG NEMEN
NAAR ELEKTRISCHE
KRACHT BETEKENT
EEN DUURZAME
VERMINDERING VAN
DE BEDRIJFSKOSTEN
LAGERE PREVENTIEVE ONDERHOUDSKOSTEN
Elektromotoren beschikken over aanzienlijk minder hydraulische
slangen, waardoor de onderhoudskosten voor deze componenten
worden verlaagd. Lage eisen aan de stroomgenerator tijdens
de fase van het opladen van de batterijen zorgen voor langere
onderhoudsintervallen. De elektrische hoogwerkers PULSEO
bieden een algehele verlaging van de onderhoudskosten.
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DE MODELLEN

HA20 LE

HA20 LE PRO

Wielaandrijving

4

4

Stuurwiel

2

4

Standaard

Grote diameter

355°

360° continu

Banden
Elektrische aandrijving
Pendelas
Rotatie draaikrans
250 kg laad capaciteit
Dual Load' capaciteit 250 - 350 kg
Hulpgenerator
Haulotte Activ’Shield Bar
Haulotte Activ’Lighting System
Haulotte Activ’Energy Management
Haulotte Activ’Screen

standaard /

optie

DE EERSTE
TWEE
MODELLEN VAN
DE PULSEO
GENERATIE
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250

OPTIES
7
4

5

kg

1
3

350
kg

1

2

KIES DE JUISTE
UITRUSTING
VOOR UW
PROJECTEN

2 Dual Load' capaciteit

3 Draaideur

4 Glaswerk pakket

5 Persluchtleiding

6 Stopcontact op het platform

Activ’Shield
7 Haulotte
Bar (Standaad op PRO

8 Koud weer pakket

9 Niet-markerende banden

Pijpondersteuning

250/350 kg

6
8

modellen)

9
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