
Original Skid steer:  het onmisbare multiwerktuig
Interne werkzaamheden die u voorheen nog met de hand volbracht, kunnen nu 
met deze milieuvriendelijke compacte SHERPA 100 miniloader worden uitgevoerd 
zonder dat u uw lichaam zwaar belast. Bovendien wordt geluidsoverlast gemini-
maliseerd en behoren stinkende uitlaatgassen tot het verleden. De SHERPA 100 is 
gemakkelijk te vervoeren op een aanhangwagen of in een bestelbus. Dit betekent dat 
er geen speciaal vervoer nodig is.

Deze 76 cm smalle skid steer loader wordt aangedreven door een voorop gemonteerde elektromotor die verbazingwekkend veel 
kracht ontwikkelt. Met een druk op het gaspedaal wordt in korte tijd druk opgebouwd in het systeem. Op de plek van de verbran-
dingsmotor zit nu een accupakket van 360 Ampère. Gemiddeld verbruik van deze elektrische machine bedraagt circa 60 Ampère 
per uur. Daarnaast zorgt de eenvoudige op- en afstap voor een snel en gemakkelijk gebruik van de mini-skidsteer. Eenmaal in 
gebruik bewijst deze mini-laadschop zich keer op keer. Belangrijke eigenschappen van deze elektrische  mini-skidsteer zijn de 
kleine draaicirkel van 120 cm en zijn geringe breedte waardoor hij elke deur kan passeren en in bijna iedere ruimte kan draaien. De 
bandendruk per cm² is zo laag dat de SHERPA 100 op iedere vloer zijn werk kan verrichten.



Co2-uitstoot, lawaai en roetdeeltjes in gebouwen of stallen zijn 
verleden tijd! De nieuwe SHERPA 100 ECO verbant emissies uit uw 
werkdag.  Deze compacte miniloader verbindt bedieningsgemak en 
kwaliteit die u van ons gewend bent met de modernste technologie 
en een milieuvriendelijke en kostenbesparende elektro-aandrijving.
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T h e  a l l  n ew 
Original Skid steer. 100% electric


