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DE NIEUWE STAR KLASSE
Alles is veranderd
behalve de naam!

Wendbaarder, robuuster en 
betrouwbaarder dan ooit, eenvoudiger  
te gebruiken en te onderhouden… 
de STAR-Klasse zonder jib is de ideale 
oplossing om uw dagelijkse taken op 
hoogte uit te voeren!
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KLAAR > START!

GEMAKKELIJKE OPLOSSING

NEW

STAR 6

STAR

STAR 8S

6 of 8 meter
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Om maximale efficiëntie en veiligheid te bieden,  
is de STAR een compromisloze machine die de  
volgende eigenschappen combineert:

GEEN COMPROMISSEN

NEW

STAR

GEMAKKELIJK 
ONDERHOUD

HOGE   
PRODUCTIVITEIT

OPTIMALE 
WENDBAARHEID2 GEGARANDEERD   

COMFORT3 41
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ONTWORPEN VOOR BINNEN-  
EN BUITENGEBRUIK

STAR 6 is veelzijdig en ontworpen  
voor binnengebruik en buitengebruik  
op harde ondergronden.

STAR 6 kan voor maximale efficientie  
maximaal twee operators heffen bij  
binnengebruik en één bij buitengebruik. 

HOGE PRODUCTIVITEIT
PRODUCTIVITEIT

Om snel en efficiënt te werken
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VOORWAARSTESNELHEID  
VAN 4.5 KM/U
Met een voorwaartse snelheid 
van 4.5 km/u beweegt de STAR 
zich snel om de productiviteit te 
optimaliseren.

ACCULADING INDICATOR
Dankzij de acculading indicator 
in de bovenste bedieningskast 
zult u nooit verrast worden.  
Alles is onder controle.

TIJD TOT MAXIMALE 
WERKHOOGTE SLECHTS  
14 SECONDEN
STAR bereikt zijn maximale, 
marktleidende, werkhoogte  
in slechts 14 seconden.

DEEP-CYCLE ACCU’S
U kunt uw dagelijkste taken met de 
STAR de gehele dag uitvoeren doordat 
hij is uitgerust met deep-cycle accu’s, 
zonder u zorgen te maken over zwakke 
accu’s.14

SECONDEN
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OPTIMALE WENDBAARHEID  
OP LASTIG BEREIKBARE PLAATSEN

AC-MOTORTECHNOLOGIE: PRECISIE BIJ 
UW VINGERTOPPEN

Door een groot vermogen te combineren 
met een precieze en soepele bediening 
geven de AC-motoren ongeëvenaarde 
precisie en comfort om moeilijk bereikbare 
plekken te bereiken. Zo werken operators 
met vertrouwen en efficiëntie.

WENDBAARHEID

AC MOTORISATIE

Om te manoeuvreren en efficiënt en snel te werken terwijl de veiligheid  
van de operator gewaarborgd is. 
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WENDBAAR EN COMPACT
Met zijn korte draaicirkel kunnen 
operators in de meest beperkte 
ruimtes manoeuvreren.  
Bovendien is hij erg compact  
en kan hij in en uit de meest 
afgesloten ruimtes komen,  
zelfs door standaard 80cm  
brede deuropeningen.

SLIM TRANSPORT
Voor maximale flexibiliteit kan STAR in de lengte en in de breedte 
worden opgetild tijdens transport. Inderdaad, het chassis heeft 
speciaal ontworpen vorkopeningen. Met deze eenvoudige en 
efficiënte oplossing kan de machine veilig worden opgetild zonder 
kantelgevaar.

>  De STAR 6 voor werkplekken binnen en  
buiten, bij windsnelheden tot 45 km/u en  
met een draagvermogen van 230 kg.

>  Werk op plaatsen met een hoog plafond en een 
kwetsbare vloer.

79cm

OPTIMAAL GEWICHT VOOR INTENSIEF GEBRUIK 
>  Dankzij het geoptimaliseerde gewicht kan de STAR 

een vrachtlift betreden. Zo hoeft u zich geen zorgen  
te maken om de bovenste of onderste verdiepingen  
te bereiken.

KG

45 km/u

230 kg

AUTOMATISCH BEVEILIGINGSSYSTEEM TEGEN KUILEN
Dankzij deze uitrusting kan de STAR vele obstakels overwinnen 
in zowel industriële als commerciële gebouwen en heeft het geen 
enkele moeite om tijdens de transportfase vrachtwagenhellingen 
te beklimmen.
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VLOTTE EVENREDIGE  
BEWEGINGEN

 Met soepele hef- en rijfuncties draagt 
de STAR bij aan het comfort en het 
vertrouwen van de bestuurder tijdens 
het werk.

COMFORT
GEGARANDEERD COMFORT
Om efficiënt en gerust te werken.
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ERGONOMISCH EN FUNCTIONEEL 
BEDIENINGSPANEEL
Om nauwkeurig te bewegen in nauwe 
en besloten ruimtes, heeft STAR een 
nieuw bovenste bedieningspaneel*. 
Met dank aan de joystick is de  
bediening en zijn manoeuvres  
omhoog intuïtief, veilig en precies.

STABIEL-PLATFORM
Tijdens het heffen en dalen 
van de mast wordt de  
stabiliteit verschaft door de 
architectuur van omgekeerde 
mast secties. Dit biedt meer  
stabiliteit om u met  
vertrouwen te laten werken!

VEILIGE TOEGANG
Non-slip opstap geïntegreerd 
in het ontwerp van de  
machine waardoor u een 
veilige en zekere opstap heeft 
naar de werkbak.

VERLENGING VAN DE WERKBAK
STAR is beschikbaar met een 
verlenging van de werkbak voor  
meer ruimte en een extra bereik  
van 40cm.

* Common control panel with electric scissor Optimum 8
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ONDERHOUD BIJNA NUL

DIAGNOSE INSTRUMENT AAN BOORD, HAULOTTE 
ACTIV’SCREEN: ONDERHOUD BIJ DE HAND

 Zeer eenvoudig te gebruiken, het biedt operators en technici 
belangrijke informatie, zoals alarmen voor hellingen etc. 
- Probleemoplossingen, evenals waarschuwingen voor 
batterijlading en onderhoud. Operators en verhuurbedrijven 
blijven zo perfect autonoom. 

Haulotte ACTIV’Screen maakt het voor technici ook mogelijk 
om hun toegangscode te gebruiken om de machine zowel 
te programmeren en te kalibreren als diagnoses te stellen 
van storingen. Voor maximale duidelijkheid is alle informatie 
beschikbaar in meer dan 10 talen. 

Haulotte Diag App zorgt voor draadloze toegang tot 
geavanceerde diagnostische functies via uw mobiele 
telefoon of de Diag Pad.

Om kosten van uitvaltijd te optimaliseren.

ONDERHOUD



Onderhoud    13

4

ST
A

R
 8

S
ST

A
R

 6

SNEL ONDERHOUD
Op de STAR alles voorzien om 
snelle interventies mogelijk te 
maken:

>    De 2 uitklapbare batterij 
compartimenten gaan  
gemakkelijk open;

>    Er is een snel te openen 
inspectieluik dat gemakkelijke 
toegang tot het hydraulische 
blok mogelijk maakt;

>   Voor overige grote 
onderhoudsbeurten zijn 
controlepunten, zoals de 
kantelsensor, direct toegankelijk.

GEEN KABELS, GEEN KETTINGEN
De omgekeerde secties van de mast 
hebben geen kabels of kettingen, 
waardoor ze minder onderhoud nodig 
hebben.

AC MOTOREN: BETEKENEN 
MINIMAAL ONDERHOUD
Beroemd om hun betrouwbaarheid 
en robuustheid, vereisen asynchrone 
motoren geen regelmatig onderhoud 
omdat er geen koolborstels zijn om 
te worden vervangen. Aangezien 
asynchrone wisselstroommotoren 
minder ruimte innemen, zijn 
onderhoudswerkzaamheden (indien 
nodig) eenvoudiger en gemakkelijker 
uit te voeren.

ONDERHOUD

x3
DUURZAAMHEID

DUURZAAMHEID VAN 
ONDERDELEN
Om een optimale weerstand tegen 
corrosie te garanderen, zijn alle 
STAR-pennen, bussen en metalen 
onderdelen speciaal behandeld om 
de tand des tijds te weerstaan om 
uw eigendomskosten te  
optimaliseren. Op dezelfde 
manier beschermen  
waterdichte connectoren  
elektrische circuits  
tegen vocht, corrosie  
en resulterende  
defecten.
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REPARATIE EN INSTALLATIE
(kantoor gebouwen, winkelcentra, 
luchthavens, musea, treinstations, 
ziekenhuizen, enz.)

ONDERHOUD  
EN INDUSTRIELE  
SCHOONMAAK

INTERIEUR AFWERKINGEN
(elektriciteit, verlichting, 
sanitair, schilderen, HVAC, 
branddetectiesystemen, etc.)

INTERIEUR WERK EN  
ONDERHOUD
(verlichting, bewegwijzering, 
reparaties, etc.)

LOGISTIEK EN  
DISTRIBUTIE
(magazijnen, distributie  
centra, inventarissen,  
decoratie etc.)

EEN MULTIFUNCTIONELE MACHINE DIE GESCHIKT IS VOOR VELE TOEPASSINGEN

NEW

STAR
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EEN MULTIFUNCTIONELE MACHINE DIE GESCHIKT IS VOOR VELE TOEPASSINGEN DE BELANGRIJKSTE BESCHIKBARE OPTIES OM 

 
NEW

STAR

Stopcontact

Gereedschapslade

TL lampenhouder

Bovenste  
bedieningspaneel 
protectie kap

Zwaailicht

TE VOLDOEN AAN UW BEHOEFTEN
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HAULOTTE GROUP, La Péronnière - BP 9 - 42152 l’Horme - Frankrijk
Tel.: +33 (0)4 77 29 24 24 · Fax: +33 (0)4 77 29 43 95
haulotte@haulotte.com · www.haulotte.com
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