
MED ELDRIFT  
IN I FRAMTIDEN
Hjullastaren KL25.5e sätter ny standard



Med Kramer på den säkra sidan
Kramer är sedan många år tillbaka synonymt med ett värde: Säkerhet. Den höga kvaliteten på de innovativa maskinerna 
är därvid endast en aspekt. Även som företag är Kramer ett säkert val för kunder och återförsäljare, som genom företagets 
erfarenhet och innovationskraft sörjer för investerings- och framtidssäkerhet. Kort sagt - med Kramer står man alltid på den 
säkra sidan: “Kramer – on the safe side!“
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Med Hjullastaren KL25.5e kommer CO2-begränsningar, gränsvärde för sotpartiklar eller inne-
hållande av bullerutsläppsvärden i ditt framtida dagliga arbete inte att spela någon roll längre. 
Den helt elektriska hjullastaren arbetar totalt fritt från utsläpp, vilket skonar både miljö och 
användare – och ger också resultat när det gäller effektivitet och ekonomi. Med full prestanda 
kopplar KL25.5e ihop den elektriska drivningen med konstant nyttolast och bekvämlighet.

Fri från utsläpp med full prestanda 
Upptäck den första helt elektriska  
hjullastaren i sin klass med fyrhjulsstyrning

Information kring temat nollutsläpp 
hos Kramer finner du här:  
kramer.de/zeroemission



KL25.5e är perfekt lämpad för arbeten i inomhus. 
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KL25.5e
Tipplast (kg) 2 500

Arbetsvikt (kg) 4 130

Motoreffekt färdmotor (kW) 15 

Motoreffekt hydraulmotor (kW) 22 Kraftfullt bly-syra-fleece-batteri för hög prestanda. 

Fördelarna med KL25.5e talar för sig själva. Den helt elektriska hjullastaren 
ger resultat inte bara genom sin utsläppsfrihet, utan samtidigt med höga 
prestanda och effektivitet som de klassiska hjullastarna. Det sörjer för maximal 
verkningsgrad till låg kapitalinsats.

Kramer lägger mycket kraft vid val av delar och komponenter för att möjliggöra 
finkänslig körning. En sådan anpassning är två elmotorer, en för arbetshydrauliken 
och en för driften. Beroende på hjullastarens användning tas prestandan från 
den motsvarande motorn. Det hjälper till att hålla energiförbrukningen så låg som 
möjligt. Elmotorn drivs med beprövade uppladdningsbara bly-fleece-batterier. 
Laddaren är inbyggd. I leveransen ingår två laddkablar med kontakter enligt CEE-
systemet (3- och 5-poliga), varigenom du får en betydligt bättre kontaktförbindelse 
mellan uttaget och kopplingen på laddkabeln. Det leder till en optimering av 
laddningen. Med en laddningsspänning på 230V (enfas) och en laddningsström 
på maximalt 16A tar laddningen ca 7 timmar. Beroende på användningsområde 
och hjullastarens belastning räcker en batteriladdning för en arbetsinsats på upp 
till fem timmar.

Upptäck framtiden  
med den nya tekniken
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Dina fördelar i korthet

Produkter, som är förstklassiga både när det gäller ekonomi och miljövänlighet samt i fråga om hållbarhet, utmärker vi med vårt ECO-sigill.

Inga avgasutsläpp 

•  Problemfritt arbete i 

innerstadsområden 

•  Stallarbete utan avgasbelastning 

för människor och djur  

•  Ingen påverkan på luftkvaliteten 

från kommunalt utnyttjande 

tack vare den fullständiga 

utsläppsfriheten

•   Ingen avgasbelastning i 

lagerbyggnader och växthus

Låga bullerutsläpp  

•  Idealisk för bullerkänsliga områden 

såsom stall eller semesterställen

•  Lämpar sig perfekt för vinter- 

insats (t.ex. kommunaltjänst) 

•  Människor, djur och miljö skonas 

genom ytterst låga bullervärden

Ekologiska fördelar  

•  Lägre CO2-utsläpp

•  Ingen findammsbelastning  

för användare och miljö 

•Resursbesparing 

•  Synnerligen hållbar, då den 

använder sin egen elenergi

Ekonomiska fördelar    

•  Framtidsinriktad teknik

•  Lägre underhållskostnader 

•  Fullvärdig hjullastare med  

ny drivteknik 

•  Kostnadsbesparing genom 

prisfördel av elenergi mot diesel

•  Avbetalning av merkostnader efter 

ungefär 2 500 drifttimmar 

•  Upp till 5 h driftstid med fulladdat 

batteri



Lämpliga däck för alla arbeten  
och utomordentlig dragkraft tack vare  
den 100 %-iga differentialspärren. 

Som den första helt elektriska hjullastaren i sin storleksklass 
kombinerar KL25.5e fördelarna av elektrisk rörelsefrihet med 
prestandaparametrar för Kramers klassiska hjullastare. Ett samspel 
som övertygar över hela linjen. 

Innovativ med säkerhet 
Framtidssäker och genomtänkt in i minsta detalj 

Minskade driftskostnader genom  
effektiva motorer och användningen av elenergi.

Arbeta utan att bli trött 
tack var den rymliga och  
ergonomiska komforthytten.

Långt lastsystem   
för större flexibilitet.

Flexibel användning genom den tredje styrkretsen, 
trycklös retur med läckoljeledning och främre eluttag.

Den hydrauliska snabbväxlingsanordningen  
tar KL25.5e hand om från förarsätet för att  
på sekunder bli en allroundmaskin.

Säkrare och snabbare materialtransport  
tack vare automatisk vibrationsdämpning.

Två elmotorer sörjer för hög  
verkningsgrad och högsta prestanda.

Laddningstiden tar mellan sex och sju  
timmar - mellanladdningar är också möjliga.

Elmotorer kräver inga luftfilter, det gör maskinen 
mindre benägen att drabbas av dammansamling.

”Vid utvecklingen av KL25.5e var vårt främsta mål att erbjuda 
användaren vår välkända prestanda från klassiska hjullastare.  
Oavsett om det gäller lyftkraft, dragkraft eller användarbekvämlighet, 
 så behöver användaren inte kompromissa.”

Martin Eppinger | Teknisk Direktör | Kramer-Werke GmbH

Våra hjullastare lämnar inget åt slumpen

Framaxelstyrning och fyrhjulsstyrning –  
steglös drivning med två styrningstyper.
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Arbeta effektivt med rätt redskap. Alla byten sker på sekunder tack vare den hydrauliska snabbväxlingsanordningen.
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Hög stabilitet 

Våra hjullastare konstrueras med 
en odelad arm, vilket förhindrar 
tyngdpunktsförskjutningar t.o.m. vid fullt 
styrutslag . Därigenom övertygar maskinen 
med hög stabilitet, även i ojämn terräng. 

Extremt lättmanövrerad 

Fyrhjulsstyrning och styrutslag på 38 grader 
per axel möjliggör stor manövrerbarhet. 
Flera styrningsmanövrar blir därigenom 
överflödiga, med förkortade kör- och 
arbetstider som resultat.

Konstant nyttolast

Den odelade ramen förhindrar att avståndet 
mellan motvikt och lasten förändras. 
Resultatet: Konstant hävstångsförhållande, 
så att arbetet är säkert vid alla lastsituationer. 
Därför förblir nyttolasten oavsett styrvinkeln 
alltid densamma.
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Odelad ram för  
hög stabilitet …

Manövrering i en dragning med 
fyrhjulsstyrning …

Konstant hävstångsförhållande 
för konstant nyttolast
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… utan tyngdpunktsförskjutning. … istället för tidskrävande manövrar med midjestyrning.

Med den helt elektriska drivningen hos KL25.5e arbetar du fullständigt utsläppsfritt.  
På samma gång gynnas du av bevarad prestanda, stabilitet och konstant nyttolast. Du kan 
alltid lita på våra maskiners höga kvalitet. 

Oavsett vilka utmaningar som användningen kräver: Med våra 
redskap har du alltid kontroll över situationen. Tack vare det 
hydrauliska snabbväxlingssystemet klarar din KL25.5e av situationen 
i en handvändning. Du bestämmer val av redskap efter behov. 

Framtid kräver erfarenhet  
Ny teknik, bevarad kvalitet

Flexibel mångsysslare 
Alltid redo
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Lättmaterialskopa Pallgafflar Rundbalsgrip Ensilageskopa Gödselskopa

Läs mer om våra redskap på: www.kramer.de 

Balspett
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KL25.5e

Mått Enhet S = Standard last-
ningsanordning

L = Förlängd last-
ningsanordning 6

A Totallängd 1, 2 mm 4 950 5 140

B Totalbredd 1 mm 1 650 1 650

C Totalhöjd med förarhytt 3, 4, 5 mm 2 390 2 390

D Totalhöjd med 
FOPS-skyddsgaller 3, 5 mm 2 470 2 470

E Totalhöjd  
motorhuvens ovankant 3, 5 mm 1 700 1 700

F Markfrigång vid 
lastanordning i transportläge mm 250 250

G Markfrigång 3, 5 mm 280 280

H Skopvridpunkt 3, 5 mm 3 050 3 300

I Överlastningshöjd 3, 5 mm 2 880 3 280

J Utskjutningshöjd 3, 5 mm 2 350 2 620

K Lösgodsvidd 1 mm 320 410

L Uttippningsvinkel 1 ° 42 42

M Intippningsvinkel 1 ° 48 51

N Spår 3 fram / bak mm 1 262 1 262

O Hjulbas 
(Fram- / bakaxels centrum) mm 1 850 1 850

P Avstånd från centrum på 
bakaxeln till bakpartiet mm 1 320 1 320

Q Avstånd från centrum på framaxeln  
till skopans framkant mm 1 780 1 970

– Stapelhöjd mm 2 830 3 050

– Vändradie Hjulets ytterkant 3  
Skopans ytterkant 1 mm 2 700

3 550
2 700  
3 780

Drifts- och prestandadata Enhet

Skopvolym (standardskopa) m³ 0,65

Arbetsvikt (standardutrustning)  kg 4 150

Snabbväxlingssystem – hydraulisk

Motorer Enhet

Drivningsfabrikat / arbetshydraulik – JULI / Jungheinrich 

Typ / utformning – asynkron 

Drivningseffekt /  
arbetshydraulik kW 15 kW  

22 kW

Max. vridmoment Nm varv/min 220 Nm (0 - 1 200 1/min)

Utsläppsnivå – utsläppsfri

Kraftöverföring Enhet

Drivning – Steglöst reglerbar 
eldrivning

Hastighet km/h 0  – 16

Axlar – Planetaxel

Total svängningsvinkel  
på bakaxeln ° 16

Differentialspärr – 100 % VA

Driftsbroms – hydraulisk 
skivbroms

Parkeringsbroms – Elektriskt upplöst  
fjäderkraftsbroms

Standarddäck – 12.0–18

Styr- och arbetshydraulik Enhet

Driftsätt – 

Hydrostatisk 
fyrhjulsstyrning med 

ändlägessynkronisering 
Framaxelstyrning (tillval)

Styrpump – Hydraulpump via 
företrädesventil

Styrcylinder –
Dubbelverkande, 
med självständig 

ändlägessynkronisering

max. styrutslag ° 2 x 38

Arbetspump – Kugghjulspump

max. flöde (pump)  l/min 54

max. tryck bar 235  

Kinematik Enhet

Utförande – P-kinematik

Lyftkraft / rivningskraft kN 30,4 / 28

Lyftcylinder Höja/sänka s 5,0 / 3,2

Tippcylinder  
tippa in / tippa ur s 2,8 / 3,2

Tipplast (standardskopa) kg 2 500

Tipplast (pallgafflar) kg 2 250

Nyttolast S=1,25 (pallgafflar) kg 1 750

Nyttolast S=1,67 (pallgafflar) kg 1 300

Nyttolast i transportläge kg 2 000

Tankkapacitet Enhet

Hydrauloljetank l 40

Elsystem Enhet

Driftspänning V 80 V DC / 48 V AC kör- 
och 43 V AC hydraulmotor

Batteri Ah 416 Ah AGM

Bullernivå** Enhet

Garanterad bullereffektsnivå dB(A) 82

Vibrationer*** Enhet

Totalt vibrationsvärde i överkroppen – < 2,5 m/s² (< 8.2 ft/s²)

Högsta effektivvärde av 
kroppens 
viktade acceleration

– < 0,5 m/s² (< 1.64 ft/s²)

**  Information: Mätningen uppfyller kraven i normen DIN EN 474-1 och direktivet 2000/14/EG. 
Mätplats: Asfalterad yta.

***  Mätosäkerheten vid vibrationsmätningen uppfyller kraven i normerna DIN EN 474-1 och EN 12096. 
V.g. undervisa och informera användaren över möjliga faror genom vibration.

1 med standardskopa 1000260472 (S) resp. 1000275101 (L)2 
2  med släpanordning 
3 med däck 12.0-18 
4 med roterande varningsljus + 200 mm (+7.9 in) 
5 Med däck 325/70 R18 (−10 mm) (−0.39 in) med däck 365/70 R18 (+10 mm) (+0.39 in)/  
 med däck 335/80 R18 (+30 mm) (+1.81 in) med däck 340/80 R 18 (+25 mm) (+0.98 in) 
6 Avvikande nyttolast
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BATTERI 

Enhet Bly-syra-
fleece**

Nätspänning laddare V CEE (3- och 5-poliga)

Batterispänning V 80

Nominell kapacitet Ah 416

Batteriets vikt kg 1 340

Laddningstid h 6 - 7

Löptid* vid tung konstant drift h 3

Löptid* vid normala aktiviteter 
(oavbrutet)

h 5

Resultat av Kramers testcykler.

Med inbyggd laddare.

*

**

Mått och tillval Tekniska data



www.kramer.de
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Service att vara stolt över 
Koncentrera dig på dina arbetsuppgifter – vi tar hand om servicen. Så när du behöver oss, så finns vi här:  

kunniga, snabba och vid behov också på plats. 

TelematikAkademiReparation och underhåll Reservdelar FinansieringFörsäkring

*KA.EMEA.10253.V01.SE*
KA.EMEA.10253.V01.SE

Hjullastare
Tipplast: 1 000 - 6 000 kg

Teleskophjullastare
Tipplast: 2 500 - 3 500 kg

Teleskoplastare
Nyttolast: 2 700 - 5 500 kg


