
100% elektrische telescoop-
hoogwerkers van Riwal 

Riwal biedt oplossingen voor het veilig en efficiënt werken op hoogte. Om beter 

in te spelen op de behoeften van onze klanten naar duurzame oplossingen, heeft 

Riwal een serie 100% elektrische telescoophoogwerkers geïntroduceerd. Deze 

telescoophoogwerkers zijn door Riwal’s technische team omgezet van diesel- naar  

100% elektrisch aangedreven, met werkhoogtes tussen de 22 en 43 meter.  

riwal.com



Riwal biedt veel meer dan alleen 

standaard machines. We passen 

machines aan op basis van de vraag 

van de klant. De conversie van de JLG-

E660SJ, JLG-E1200SJP, JLG-E800AJ, 

JLG-E860SJ en de JLG-E1350SJP 

telescoophoogwerkers zijn enkele 

voorbeelden hiervan. Deze machines 

zijn een duurzaam alternatief voor 

dieselaangedreven machines en zijn 

ontwikkeld in nauwe samenwerking 

met klanten. Geen emissie en een laag 

geluidsniveau zijn gunstig voor het milieu 

en de gebruikers. 

De werkhoogte, horizontaal bereik en 

snelheid waarmee gewerkt kan worden 

is gelijk aan het dieselaangedreven 

origineel. Deze oplossingen zijn ideaal 

voor werkzaamheden binnen (zoals 

Voordelen van 100%  
elektrisch telescoophoog- 
werkers van Riwal 
• Geen emissies 
• Duurzamer dan diesel 
• Geen brandstof nodig 
• Lage geluidsniveaus 
• Mogelijk om binnen en buiten 

mee te werken 
• Volledig conform CE 

voorschriften 
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tentoonstellingsruimten, logistieke 

centra en de binnenkant van fabrieken) 

en daarnaast ook voor werkzaamheden 

buiten.  

Innovatieve oplossingen 
Wat deze innovatie uniek maakt, is het 

feit dat er geen vergelijkbare oplossingen 

op de markt beschikbaar zijn. De meest 

vergelijkbare hoogwerker in de categorie 

elektrische telescoophoogwerker heeft 

een werkhoogte van 20 meter, terwijl de 

JLG-E1350SJP een werkhoogte heeft tot 

43 meter! 

Specificaties JLG-E660SJ:
Werkhoogte (m) 21.90 

Machine gewicht (kg) 12.300 

Transportlengte (m 10.21 

Transporthoogte (m) 2.57 

Transportbreedte (m) 2.49 

Hefvermogen (kg) 250/340 

Horizontaal bereik (m) 17.40 

Specificaties JLG-E800AJ:
Werkhoogte (m) 26.46 

Machine gewicht (kg) 15.680 

Transportlengte (m) 11.12 

Transporthoogte (m) 3.00 

Transportbreedte (m) 2.44  

Hefvermogen (kg) 230 

Horizontaal bereik (m) 15.70 

Specificaties JLG-E860SJ:
Werkhoogte (m)  28.21 

Machine gewicht (kg) 17.360 

Transportlengte (m) 12.19 

Transporthoogte (m) 3.05 

Transportbreedte (m) 2.49 

Hefvermogen (kg)  230 

Horizontaal bereik (m) 22.90 

Specificaties JLG-E1200SJP:
Werkhoogte (m)  38.73 

Machine gewicht (kg) 18.500 

Transportlengte (m) 13.67 

Transporthoogte (m) 3.05 

Transportbreedte (m) 2.49 

Hefvermogen (kg)  230/450 

Horizontaal bereik (m) 22.90  

Specificaties JLG-E1350SJP:
Werkhoogte (m)  43.40  

Machine gewicht (kg) 20.300 

Transportlengte (m) 11.86 

Transporthoogte (m) 3.05 

Transportbreedte (m) 2.49 

Hefvermogen (kg)  230/450 

Horizontaal bereik (m) 24.38 
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