
MET ELEKTRISCHE AANDRIJVING 
DE TOEKOMST TEGEMOET
De e-wiellader KL25.5e zet de nieuwe norm



Met Kramer speelt u op zeker.
Het traditierijke merk Kramer is al vele jaren een bekende naam in de markt en staat in het bijzonder voor één belangrijke waarde: 
veiligheid. De hoge kwaliteit van de innovatieve machines is slechts één aspect hiervan. Ook als bedrijf is Kramer een veilige 
keuze voor klanten en dealers, omdat onze ervaring en innovativiteit voor investeringszekerheid zorgen en de investeringen 
in de toekomst betaalbaar houden. Kortom – met Kramer speelt u altijd op zeker: "Kramer – on the safe side!"
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Met de e-wiellader KL25.5e spelen CO2-beperkingen, grenswaarden voor 
roetdeeltjes of maximale waarden voor geluidsemissie geen rol meer bij uw dagelijkse 
werkzaamheden. De volledig elektrisch aangedreven wiellader werkt namelijk volledig 
emissievrij, hij spaart zowel het milieu als de gebruiker – en scoort daarnaast ook op 
het gebied van efficiëntie en rendement. En om niet in te leveren op de prestaties, 
combineert de KL25.5e elektrische mobiliteit met het constant hoge laadvermogen, 
bruikbaarheid op oneffen terrein en het comfort van de Kramer-wielladers. 

Volledig emissievrij bij vol vermogen. 
Maak kennis met de eerste volledig elektrische  
wiellader in zijn klasse met vierwielbesturing.

Informatie over "zero emission" bij 
Kramer vindt u hier:  
kramer.de/zeroemission

Inhoudsopgave



De KL25.5e is perfect voor werken in gebouwen. 
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KL25.5e
Kiepbelasting (kg) 2500

Bedrijfsgewicht (kg) 4130

Motorvermogen rijmotor (kW) 15 

Motorvermogen hydrauliekmotor (kW) 22 Sterke lood-gel-accu voor een hoog vermogen. 

Een totaalpakket, dat gezien mag worden: de voordelen van de KL25.5e 
spreken voor zich. De volledige elektrische wiellader scoort namelijk niet 
alleen omdat hij emissievrij is, maar ook omdat hij het hoge vermogen en 
de efficiëntie van de klassieke wiellader heeft. Dit garandeert een maximaal 
rendement bij lage kosten.

Kramer hecht grote waarde aan de afstemming van onderdelen en 
componenten, waardoor nauwkeurig kan worden gereden met de machines. 
Daarvoor zijn twee elektromotoren ingebouwd: één voor de werkhydrauliek 
en één voor de rijaandrijving. Afhankelijk van het gebruik van de wiellader 
wordt het vermogen van de betreffende motor afgenomen. Dit helpt het 
energieverbruik zo laag mogelijk te houden. De elektromotor wordt 
aangedreven met lood-gel-accu's. De lader is hierin geïntegreerd. Met de 
machine worden twee laadkabels inclusief stekkers van het CEE-systeem 
(3- en 5-polig) meegeleverd, daarmee profiteert u van een duidelijk sterkere 
stekkerverbinding tussen de aansluiting en de connector op de laadkabel, 
waardoor de laadcyclus wordt geoptimaliseerd. Met een laadspanning van 
230 volt (eerste fase) en een laadstroom van maximaal 16 ampère duurt het 
opladen ongeveer 5 - 8 uren.* Afhankelijk van de toepassing en de belasting 
van de wiellader is één acculading voldoende voor 4 uren werk.**

Het komt op de techniek aan. 
De toekomst opnieuw ontdekken.
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Alle voordelen op een rijtje

Producten die zowel wat betreft het rendement en de milieuvriendelijkheid alsook duurzaamheid van topklasse zijn, worden door ons 

voorzien van het ECO-certificaat.

Absoluut vrij van uitlaatgassen 

•  Probleemloos werken in 

gebouwen 

•  Werken in de stallen zonder 

belasting door uitlaatgassen 

voor mensen en dieren  

•  Geen verslechtering van de 

luchtkwaliteit bij gemeentelijke 

toepassingen, omdat hij volledig 

emissievrij is

•   Geen emissiebelasting in 

magazijns en broeikassen

Lage geluidsemissie  

•  Ideaal voor gebieden waar 

geluidsoverlast een probleem is, 

zoals stallen of vakantieoorden

•  Perfect voor de winterdienst 

(bijv. gemeente) 

•  Mensen, dieren en milieu worden 

gespaard door het zeer lage 

geluidsniveau

Ecologische voordelen  

•  Kleinere CO2-voetafdruk

•  Geen fijnstofbelasting voor 

gebruikers en milieu 

•  Bescherming van natuurlijke 

bronnen

•  Zeer duurzaam wanneer zelf 

gegenereerde stroom wordt 

gebruikt

Financiële voordelen 

•  Toekomstgerichte techniek

•  Lage onderhoudskosten 

•  Volwaardige wiellader met  

nieuwe aandrijvingstechniek 

•  Omdat elektriciteit goedkoper 

is dan diesel, worden kosten 

bespaard

•  Afschrijving van meerkosten  

na ongeveer 2500 bedrijfsuren 

•  Tot 4 uur looptijd op volledig 

opgeladen accu**

* afhankelijk van de ontladingstoestand van de batterij.  ** bepaald via Kramer test cyclus. 
 



De juiste banden voor iedere toepassing  
en uitstekende tractie door 100% schakelbare 
differentieelblokkering. 

Als eerste volledig elektrische wiellader in zijn klasse combineert 
de KL25.5e de voordelen van elektromobiliteit met de 
vermogensparameters van een klassieke Kramer-wiellader. 
Een samenspel dat over de hele linie overtuigt. 

Gegarandeerd innovatief.  
Klaar voor de toekomst en door- 
dacht tot in de kleinste details. 

Lagere gebruikskosten door  
efficiënte motoren en het  
gebruik van elektrische energie.

Werken zonder overmatig moe te worden  
dankzij de ruime ergonomische comfortcabine.

Lange laadinrichting  
voor meer flexibiliteit.

Flexibel in gebruik door de  
derde stuurkring, drukloze retourleiding met  

brandstoflekleiding en stekkeraansluiting aan de voorzijde.

De hydraulische snelwisselinrichting  
verandert de KL25.5e vanuit de bestuurdersstoel  
in enkele seconden in een allrounder.

Veilig en snel materiaaltransport  
dankzij de automatische trillingsdemping.

Twee elektromotoren zorgen  
voor een hoog rendement  
en de beste prestaties.

De laadtijd is 5 - 8 uur - er kan  
ook altijd tussendoor worden bijgeladen.*

Elektromotoren hebben geen luchtfilter nodig, 
daardoor is de machine minder gevoelig voor stof.

"Bij de ontwikkeling van de KL25.5e was ons uiteindelijke doel,  
de gebruiker naast volledig elektrische aandrijving de 
gebruikelijk prestaties van de klassieke wiellader te bieden. 
Hefkracht, tractie en bedieningsgemak – we zijn erin geslaagd 
ervoor te zorgen dat de gebruiker op geen van deze gebieden in 
hoefde te leveren."

Martin Eppinger | Technisch bedrijfsleider | Kramer-Werke GmbH

Niets kan onze wielladers van hun pad 
afbrengen

Voorasbesturing en vierwielbesturing –  
traploze rijaandrijving met twee besturingstypen.

0706

*   afhankelijk van de ontladingstoestand van de batterij  
 



Efficiënt werken met de juiste aanbouwdelen. Aanbouwdelen in enkele seconden gewisseld dankzij de standaard hydraulische snelwisselinrichting.
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Hoge stabiliteit 

Onze wielladers zijn uitgevoerd 
met een ongedeeld frame, die 
zwaartepuntverschuivingen zelfs bij een 
volledige uitgeslagen stuur voorkomt. 
Daardoor overtuigen de voertuigen door een 
zeer goede stabiliteit – ook op oneffen terrein. 

Enorme wendbaarheid 

Door de vierwielbesturing en de stuurhoek 
van 38 graden op iedere as is de machine 
zeer wendbaar. Het aantal stuurmanoeuvres 
wordt daardoor kleiner en u bent minder tijd 
kwijt met rijden.

Constant laadvermogen

Het ongedeelde frame voorkomt dat de 
afstand tussen het contragewicht en de 
laadinrichting verandert. Het resultaat: 
constante parameters tijdens het heffen, 
waardoor veilig kan worden gewerkt 
met alle soorten lasten. Daarbij blijft het 
laadvermogen, onafhankelijk van de 
stuurhoek, altijd gelijk.

38

Ongedeeld frame voor hoge  
stabiliteit…

In één keer de bocht door met 
vierwielbesturing…

Constante parameters tijdens  
het heffen voor constant  
laadvermogen
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… zonder zwaartepuntverschuiving.

… in plaats van tijdrovend manoeuvreren met 

de knikbesturing.

Met de volledig elektrische aandrijving van de KL25.5e werkt u in de toekomst volledig 
emissievrij. Tegelijkertijd profiteert u van de beproefde vermogensprestaties, stabiliteit 
en het constante laadvermogen van een Kramer-wiellader. U kunt altijd aan op de hoge 
kwaliteit van onze machines. 

Het maakt niet uit voor welke uitdaging u komt te staan: met 
aanbouwdelen hebt u de situatie altijd in de hand. Dankzij 
het hydraulische snelwisselsysteem past u uw KL25.5e in een 
handomdraai aan iedere situatie aan. Welk aanbouwdeel u 
nodig hebt beslist u zelf. 

Geen toekomst zonder herkomst.  
Nieuwe technologie, beproefde kwaliteit.

Flexibel in gebruik.  
Bliksemsnel gebruiksklaar.
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Volumebak/  
supervolumebak Stapelinrichting Rondbalengrijper Kuilvoergrijpbak Mestvork

Aanvullende informatie over onze aanbouwdelen vindt u hier: www.kramer.de 

Balenpen
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E-wiellader KL25.5e

Afmetingen Eenheid S = standaard 
laadinrichting

L = verlengde 
laadinrichting 6

A Totale lengte 1, 2 mm 4950 5140

B Totale breedte 1 mm 1650 1650

C Totale hoogte met  
bestuurderscabine 3, 4, 5 mm 2390 2390

D Totale hoogte met  
FOPS-beschermtralies 3, 5 mm 2470 2470

E Totale hoogte  
bovenkant motorkap 3, 5 mm 1700 1700

F Bodemvrijheid bij  
laadinrichting in transportstand mm 250 250

G Bodemvrijheid 3, 5 mm 280 280

H Scharnierpunt 3, 5 mm 3050 3300

I Max. hoogte palletvork 3, 5 mm 2880 3280

J Uitstorthoogte 3, 5 mm 2350 2620

K Stortbreedte 1 mm 320 410

L Uitkiephoek 1 ° 42 42

M Inkiephoek 1 ° 48 51

N Spoorbreedte 3 voor/achter mm 1262 1262

O Wielbasis  
(midden voor-/achteras) mm 1850 1850

P Afstand midden  
achteras tot achterzijde mm 1320 1320

Q Afstand midden vooras  
tot voorzijde laadbak mm 1780 1970

– Stapelhoogte mm 2830 3050

– Draaicirkel: Buitenkant wiel 3  
Buitenkant laadbak 1 mm 2700

3550
2700  
3780

Bedrijfs- en vermogensgegevens Eenheid

Bakinhoud (standaard bak) m³ 0,65

Bedrijfsgewicht  
(standaard uitrusting)  kg 4150

Snelwisselsysteem – hydraulisch

Motoren Eenheid

Fabrikant aandrijvings-/ 
werkhydrauliek – JULI/Jungheinrich 

Type/model – asynchroon 

Vermogen aandrijvings-/  
werkhydrauliek kW 15 kW  

22 kW

Max. koppel Nm Omw./min. 220 Nm (0-1200 1/min)

Fase emissienorm – emissievrij

Krachtoverbrenging Eenheid

Rijaandrijving – Traploos regelbare 
elektrische rijaandrijving

Snelheid km / u 0  – 16

Assen – Planetaire stuurassen

Totale slingerhoek 
op de achteras ° 16

Differentieelblokkering – 100% VA

Bedrijfsrem – hydraulische  
schijfrem

Parkeerrem – elektrisch geactiveerde  
veerdrukrem

Standaard wielen – 12,0-18

Stuur- en werkhydrauliek Eenheid

Werkwijze – 

Hydrostatische  
vierwielaandrijving met  

noodstuurfunctie 
Voorasbesturing (optie)

Stuurpomp – Hydrauliekpomp via  
prioriteitsklep

Stuurcilinder –
Dubbelwerkend, met  

zelfstandige synchronisatie

max. stuurhoek ° 2x38

Werkpomp – Tandwielpomp

max. debiet (pomp)  l/min 54

max. druk bar 235  

Kinematiek Eenheid

Constructie – P-kinematiek

Hefkracht/scheurkracht kN 30,4/28

Hefcilinder heffen/neerlaten s 5,0/3,2

Kiepcilinder  
inkiepen/uitkiepen s 2,8/3,2

Kieplast (standaard bak) kg 2500

Kieplast (stapelinrichting) kg 2250
Laadvermogen S=1.25 (stapelin-
richting) kg 1750
Laadvermogen S=1.67 (stapelin-
richting) kg 1.300

Laadvermogen in transportstand kg 2000

Tankinhoud Eenheid

Hydrauliektank l 40

Elektrische installatie Eenheid

Bedrijfsspanning V 80 V DC/48 V AC rij- 
en 43 V AC hydrauliekmotor

Accu Ah 416 Ah AGM

Geluidsemissies* Eenheid

Gegarandeerd geluidsniveau dB(A) 82

Trillingen** Eenheid

Totale trillingswaarde van de  
bovenste ledematen – < 2,5 m/s² (< 8.2 feet/s²)

Hoogste effectieve waarde van de 
gewogen versnelling 
voor het lichaam

– < 0,5 m/s² (< 1.64 feet/s²)

*  Informatie: De meting vindt plaats overeenkomstig de vereisten van norm DIN EN 474-1 en 
richtlijn 2000/14/EG. Meetlocatie: geasfalteerde oppervlakten.

**  Meetonzekerheid van de trillingsmeting overeenkomstig de vereisten van norm DIN EN 474-1 en 
EN 12096. Instrueer of informeer gebruikers over de mogelijke gevaren van trillingen.

1 met standaard laadbak 1000260472 (S) of 1000275101 (L)2 
2  met sleepinrichting 
3 met banden 12,0-18 
4 met zwaailichten + 200 mm (+7.9 in) 
5 met banden 325/70 R18 (−10 mm) (−0.39 in) met banden 365/70 R18 (+10 mm) (+0.39 in)/  
 met banden 335/80 R18 (+30 mm) (+1.81 in) met banden 340/80 R 18 (+25 mm) (+0.98 in) 
6 afwijkend laadvermogen
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Eenheid Loodzuur-
gel***

Netspanning lader V CEE (3- en 5-polig)

Accuspanning V 80

Nominale capaciteit Ah 416

Accugewicht kg 1340

Laadtijd* uur 5-8

Gebruikstijd bij zwaar continu 
gebruik** uur 2

Gebruikstijd normale  
werkzaamheden**  
(ononderbroken)

uur 4

*   afhankelijk van de ontladingstoestand van de batterij.
**  bepaald via Kramer test cyclus.
*** met geïntegreerde lader.

Afmetingen en opties. Technische gegevens.
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Service die mag worden gezien 
Concentreer u op uw dagelijkse werkzaamheden – met ons omvangrijke aanbod aan diensten zorgen wij voor de rest.  

Wij staan voor u klaar wanneer u ons nodig hebt: competent, snel en wanneer nodig ook ter plaatse. 

TelematicAcademyReparaties & 
onderhoud

Reserveonderdelen FinancieringVerzekeringen

Wielladers
Kiepbelasting: 1140 - 7000 kg

Telewiellader
Kiepbelasting: 2500 - 5000 kg

Verreikers
Laadvermogen: 2700 - 5500 kg


