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Seria RTH powstała w wyniku wieloletnich badań i testów. 
Naszym celem było wyprodukowanie maszyn, które będą odzwierciedlać i zaspokajać
wszystkie potrzeby Klientów, wzbudzą zaufanie rynku oraz będą charakteryzowały się
wydajnością.

Ładowarki obrotowe RTH spełniają najwyższe standardy w zakresie bezpieczeństwa, jakości
i niezawodności

Uniwersalność ładowarek jest wynikiem:  
- szerokiej gamy wymiennych akcesoriów, zaprojektowanych specjalnie na potrzeby 

Klienta i wykonywanych przez niego prac; 
- innowacyjnego oprogramowania opartego na magistrali CAN, pozwalającego 

spersonalizować funkcje maszyny w zależności od wykonywanego zadania; 
- posiadania różnych rodzajów sterowania 

MAGNI: DOŚWIADCZENIE,
NIEZAWODNOŚĆ I WYDAJNOŚĆ

MAKSYMALNY UDŹWIG

od 4 do 13 t

MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ 
PODNOSZENIA

od 18 do 46 m

MAKSYMALNY WYSIĘG BOCZNY

33 m

PRZEŚWIT

ŁADOWARKA TELESKOPOWA
PODEST RUCHOMY
DŹWIG TERENOWY

od 300 do 390 mm

3 w 1
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W PEŁNI PRZESZKLONA, OPATENTOWANA 
PRZEZ MAGNI KABINA

Innowacyjny projekt kabiny Magni został opracowany w celu 
zwiększenia komfortu i bezpieczeństwa operatora, aby 
manewrowanie maszyną stało się bezpieczne i proste. Kabina 
ma zwiększoną widoczność dzięki przedniej szybie, która została 
przedłużona na dach tworząc ogromne przeszklenie.  Pozwala 
to operatorowi patrzeć na ładunek nawet wtedy, kiedy znajduje 
się on bezpośrednio nad nim, a także z całkowicie opuszczonym 
wysięgnikiem, ułatwiając załadunek materiałów. 
Regulowana kolumna kierownicza pozwala na dopasowanie jej 
wysokości i odległości do pozycji wygodnej dla operatora.

Nadciśnieniowa i szczelna kabina, ze 100 % filtracją cząsteczek 
powietrza, pozwalająca każdej maszynie Magni na pracę w 
zanieczyszczonym środowisku bez ryzyka dla operatora. Klimatyzacja 
jest standardowym wyposażeniem maszyny, co pozwala pracować 
operatorowi w komfortowych dla siebie warunkach.  

Kabina wyposażona jest w praktyczny uchwyt na kubek. Ta wygoda 
i udogodnienie dla operatora, pozwala cieszyć się poranną kawą 
lub innym napojem - w ofercie gadżetów dostępny jest kubek 
termiczny Magni. W kabinie standardowo znajduje się port USB 
do ładowania tabletów i smartfonów.

DOTYKOWY PANEL KONTROLNY MAGNI

Przyjazny dla użytkownika ekran dotykowy służy do zarządzania 
całą maszyną. Gwarantuje intuicyjną obsługę oraz posiada interfejs 
z ponad 170 informacjami dla użytkownika w 8 różnych językach. 
Ekran jest wykonany w klasie IP67 i może być obsługiwany przez 
dedykowany przez niego dżojstik umieszczony poniżej. 

KABINA

100% filtracja 
powietrza

FOBS/ROBS
 kabina ciśnieniowa

Klimatyzacja i 
ogrzewanie w 
standardzie

Uchwyt na 
kubek



RADIOCOMMANDE 5

RODZAJE ZDALNEGO STEROWANIA

Gama RTH może być wyposażona w dwa rodzaje zdalnego 
sterowania, które umożliwiają wykonywanie wszystkich ruchów 
hydraulicznych maszyny.
Najbardziej zaawansowana wersja pozwala również na sterowanie 
podporami i zapewnia możliwość przemieszczania się maszyny do 
5 km /h w odległości do 100 metrów.
Joysticki zdalnego sterowania są elektro-proporcjonalne, tak jak ten 
w kabinie, co oznacza, że doskonale odtwarzają tą samą precyzję 
aktywowanych funkcji.

DOTYKOWY PANEL KONTROLNY - 
STANDARDOWY

Wszystkie modele Magni od 18 do 25 metrów są wyposażone w 7 “ 
ekran dotykowy. Zainstalowane oprogramowanie do zarządzania 
maszyną na ekranie dotykowym, gromadzi wszystkie dane 
użytkowania i wyświetla je na pięciu różnych stronach. Poruszanie 
się między stronami jest niezwykle proste i intuicyjne, nawet dla 
mniej doświadczonych użytkowników.

DOTYKOWY PANEL KONTROLNY - XL

Kabiny modeli od 26 do 46 m mają jeszcze większy ekran dotykowy 
(10 “”). Używany system operacyjny Linux zapewnia szybsze i 
bardziej płynne działanie i nawigowanie 
między stronami, nawet przy długotrwałym użytkowaniu. 
Większy wyświetlacz zapewnia lepszą czytelność diagramów 
udźwigu. W tym modelu ekran dotykowy zawiera zaktualizowane 
oprogramowanie, które jest jeszcze szybsze
i łatwiejsze w użyciu, jednocześnie oferując jak największą 
intuicyjność.

PANEL KONTROLNY

PANEL ZDALNEGO STEROWANIA
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MAGNI COMBI TOUCH SYSTEM

Magni Combi Touch System jest autorskim pomysłem marki Magni dla zarządzania 
maszyną. Jest prosty w obsłudze zarówno dla użytkowników doświadczonych, jak 
i tych bez praktyki. Obsługę ułatwia zastosowanie ikonografik. Między „stronami” 
można poruszać się dzięki strzałkom na ekranie dotykowym lub dzięki przyciskom 
zlokalizowanym wokół dżojstika. System jest podzielony na 5 głównych stron, z 
których każda jest dedykowana innym funkcjom maszyny. 

JAZDA

Informacje związane z funkcją jazdy i 
jej komponentami są pokazane jako 
klasyczna deska rozdziel cza w górnej 
części wyświetlacza, podczas gdy w 
dolnej części na tej samej stronie 
wyświetla się wybór trybu jazdy. 
Dane wspomagane są przez kontrolki 
wyrównania osi i blokady mostu. 
Istotnym elementem jest poziomica. 
Również w tym miejscu znajduje się 
możliwość ustawienia prędkości jazdy.

STABILIZACJA

Ładowarki Magni RTH posiadają 
interaktywną opcję stabilizacji 
podporami, dzięki umieszczeniu na 
nich potencjometru, który mierzy 
długość (od 0% do 100%) wysuwu 
podpór. Bazując na tych danych 
operator otrzymuje wykres ilustrujący 
możliwości przenoszenia ładunki 
zmieniający się w zależności od 
długości wysuniętych podpór. Dzięki 
temu maszyna zawsze pokaże Ci 
właściwy diagram udźwigu w oparciu o 
rozstawienie podpór. Co więcej, Magni 
posiada elektroniczną poziomicę, 
która pozwala na autopoziomowanie 
podpór. 

DIAGRAMY UDŹWIGU

Wychodząc naprzeciw regula cjom 
dotyczącym udźwigu, w ła do warkach 
teleskopowych Magni na wyświetlaczu 
pokazane są wskaźniki obciążenia. 
Dotykowy ekran Magni pokazuje diag 
ram udźwigu z aktualnym obciążeniem, 
co pozwala zobaczyć przesuwanie 
środka ciężkości zgodnie z realnymi 
ruchami maszyny, wykonywanymi 
przez operatora.

MCTS
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PERSONALIZACJA USTAWIEŃ

Ta strona wyświetla ograniczenia
dla obrotu o 360°, a także dla 
wysokości roboczej. Jest również 
możliwe dostosowanie prędkości 
hydraulicznych podnoszenia, 
opuszczania,  jak również 
wysuwu i wsuwu wysięgnika, 
obrotu wieży, funkcji  przechyłu 
wideł i dodatkowego osprzętu 
przy niebezpiecznych lub 
powtarzalnych manewrach/
ruchach.

KOMENDY

W górnej części strony widoczny 
jest wskaźnik temperatury i mocy 
nawiewu, środkowa część odpowiada 
za oświetlenie robocze maszyny, 
a najniższa pozostałe dostępne 
opcje: amortyzacja wysięgnika, 
automatyczne sterowanie obrotami 
silnika, zdalne sterowanie maszyną i 
inne.



BEST LIFTING 
PERFORMANCE

8

MAKSYMALNY
UDŹWIG

NAJLEPSZE 
OSIĄGI

od 4 do 13 t

MAKSYMALNA 
WYSOKOŚĆ

PODNOSZENIA

od 18 do 46 m

MAKSYMALNY
WYSIĘG
BOCZNY OBRÓT 360°

(Z WYJĄTKIEM MODELU
4.18 SMART)33 m

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

PRZEŚWIT NA OPONACH

RTH 4.18 Smart - RTH 5.18 Smart - RTH 5.21 Smart - RTH 5.23 Smart - RTH 5.25 Smart 329 mm

RTH 5.21 SH - RTH 5.23 SH - RTH 5.25 SH 330 mm

RTH 6.26 SH 323 mm

RTH 6.30 SH - RTH 6.35 SH - RTH 6.39 SH 320 mm

RTH 6.46 SH - RTH 13.26 SH 390 mm

RTH 8.25 SH 300 mm
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-10° +10°0°

4.18 
SMART

5.18 
SMART

5.21 
SMART

5.25 
SMART

5.21 
SH

5.23 
SH

5.25 
SH

6.26 
SH

6.30 
SH

6.35 
SH

6.39 
SH

6.46 
SH

8.25 
SH

13.26
SH

41 % 44 % 44 % 41 % 44 % 44 % 41 % 42 % 40 % 43 % 43 % 30 % 43 % 30 %

30°/ 44°
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SYSTEM POZIOMOWANIA

System poziomowania maszyny pozwala 
dostosować się do różnic poziomu podłoża 

i gwarantuje maksymalne bezpieczeństwo 
operatora na wszystkich rodzajach terenu.

PRACA W TRUDNYM TERENIE

Potężna przekładnia hydrostatyczna zasila każde z 
kół w maksimum mocy, co jest przydatne w bardzo 
wymagającym terenie. Ładowarki wyposażone 
w napęd na 4 koła, 2 prędkości jazdy, tylną oś 
przystosowującą się do terenu zapewniają 

perfekcyjną stabilność i przyczepność. Dodatkowo, 
imponujący prześwit pozwala pokonać każdą 
przeszkodę.

ZDOLNOŚĆ POKONYWANIA WZNIESIEŃ

Ładowarki Magni zostały zaprojektowane do 
pracy na najtrudniejszym podłożu , gwarantując 

jednocześnie maksymalną przyczepność.

OSIĄGI
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Jedna oś skrętna

Dwie osie skrętne

Funkcja kraba

Każdy model może poruszać się swobodnie po drodze, 
wyposażony w 3 różne rodzaje sterowania kołami: 
• Dwie osie skrętne: z mniejszym promieniem skrętu, 

przy ruchu w ciasnych przestrzeniach; 
• Jedna oś skrętna: do jazdy drogowej; 
• Funkcja kraba: daje możliwość jazdy po przekątnej 

maszyny.

PRECYZJA

Dwa rodzaje podpór – klasyczne i nożycowe są optymalne do 
pracy w najbardziej ciasnych przestrzeniach – pierwsze dzięki 
bardzo kompaktowej strefie stabilizacji, drugie dzięki swojej 
elastyczności. Oba systemy podpór mogą być dopasowane do 
potrzeb operatora lub warunków, w których pracują. 

3 FUNKCJE JAZDY
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

AUTOMATYCZNA BLOKADA TYLNEJ 
OSI PRZY OBROCIE +/-5°

Przekładnie planetarne ze 
wspomaganiem i hamulcami 

w obu osiach w kąpieli 
olejowej. 

NAPĘD

Elektronicznie sterowana przekładnia hydrostatyczna posiada 
pompę hydrostatyczną (500 bar roboczego ciśnienia) co pozwala 
przewieźć ładunek w bezpieczny sposób. Automatyczna kalibracja 
pompy hydrostatycznej i silnika zapewniają doskonałą równowagę 
pomiędzy szybkością a siłą uciągu. Dwubiegowa przekładnia 
umożliwia wybór prędkości jazdy (wolna /szybka), w zależności 
od przepisów drogowych i terenu na jakim maszyna się porusza. 

Wszystkie silniki w modelach Magni są zgodne z dyrektywą 
97/68/CE w sprawie norm emisji spalin. 

Wersie Smart i mniejsze modele do 5,25 SH
wyposażone są w silniki Deutz, natomiast wyższe modele 
wyposażone są w silniki turbo Mercedes MTU,a wersja  twin-turbo 
przeznaczona jest dla trzech modeli o najwyższej wydajności.

Elektroniczne zarządzanie napędem zapewnia doskonałe 
dopasowanie do krzywej momentu obrotowego silnika w 
celu zoptymalizowania wykorzystania komponentów, co w 
konsekwencji powoduje zmniejszenie o 10-15% zużycia paliwa 
i dłuższe życie komponentów. 

SILNIK

OSIE

Oś wyposażona jest w przekładnię redukcyjną i olejowe 
hamulce wielotarczowe. Siłownik skrętu umieszczony jest w 
taki sposób, by uniknąć jego przypadkowego uszkodzenia. Tylna 
oś wahliwa pozostaje odblokowana, by zapewnić jak najlepsze 
parametry jazdy w ciężkim terenie. Jest ona wyposażona w 
system automatycznego blokowania, w momencie wykrycia 
obrotu wieży większego niż 5°. Ma to na celu zapewnienie 
większej stabilności. 
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24 Voltowy obwód elektryczny o stopniu ochrony IP67 jest 
chroniony przed wodą i wnikaniem pyłu.

Linia RTH jest wyposażona w szynę CAN, która obsługuje 
wszystkie dane dotyczące elementów elektronicznych. Wszystkie 
informacje dotyczące silnika, przekładni, układu hydraulicznego 
i układu przeciążenia są wyświetlane na ekranie dotykowym.
Technologia CAN-BUS wymaga o jedną trzecią mniej okablowania 

redukując tym samym ryzyko awarii obwodu i zwiększenie 
ogólnej niezawodności maszyny.

OBWÓD ELEKTRYCZNY I HYDRAULICZNY

System hydrauliczny (350 bar efektywnego ciśnienia roboczego) 
składa się z jednej pompy wysokiego ciśnienia, dwóch 
elektrohydraulicznych proporcjonalni  e sterowanych dżojstików 
oraz głównego zaworu bezpieczeństwa SIL 2 zgodnego z normą 
EN 13489 dotyczą bezpieczeństwa elektronicznych urządzeń 
kontrolnych. Wszystkie uszczelki, węże termoplastyczne oraz 
kształtki charakteryzują się doskonałą szczelnością. 

Elektroniczny system zarządzania hydrauliką pozwala na uzyskanie 
najlepszych obrotów, w stosunku do funkcji sterowanych 
hydraulicznie w danym momencie. Oprogramowanie Magni 
zarządza również przepływem oleju hydraulicznego w sposób 
płynny. W momencie kiedy jedna z funkcji jest zatrzymana, 
efektywność innej wzrasta stopniowo, gwarantując bezpieczne 
i dokładniejsze ruchy hydrauliczne (do 3/4 w tym samym czasie). 

Distributor Encoder
SCU Card (LMI)

Attachment 
Identification

Engine Rexroth Diagnostics

« Turret » ECU

Boom ECU

« Chassis » 
ECU

CHASSIS

TURRET

Remote Control

Joystick
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYSIĘGNIK

Zrobione z wysokiej jakości stali sekcje teleskopu są niezwykle 
wytrzymałe, a przy tym bardzo lekkie. Efektem tego są większe 
możliwości udźwigu, które pozwalają uniknąć wygięcia się teleskopu 
przy dalekim wysięgu. Sekcje teleskopowego ramienia wysuwają 
się przy pomocy siłownika, poruszanego przez podwójny system 
łańcuchów. Wszystkie przewody hydrauliczne zamontowane są w 
środku wysięgnika. Jest to innowacyjne, opatentowane przez Magni 
rozwiązanie, które redukuje przypadkowe uszkodzenia przewodów 
hydraulicznych podczas pracy maszyny. System jest odpowiednio 
zabezpieczony zmniejszając ryzyko wycieku. Ślizgi nawet w przypadku 
nadmiernego tarcia gwarantują optymalne zabezpieczenie wysięgnika 
przed uszkodzeniem go przez śruby mocujące. 
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AUTOMATYCZNE ROZPOZNAWANIE OSPRZĘTU

Dzięki lekkiej konstrukcji nowy system mocowania osprzętu 
poprawia parametry udźwigu. Na końcu wysięgnika znajduje się 
system automatycznego rozpoznania osprzętu (R.F.I.D System), w 
który jest wyposażona każda ładowarka Magni. Dzięki temu system 
automatycznie rozpoznaje jaki osprzęt został zamontowany, 
co pozwala na odpowiednie dopasowanie diagramu udźwigu 
wyświetlanego w kabinie operatora. To rozwiązanie sprawia, że 
maszyna staje się o wiele bezpieczniejsza i w większym stopniu 
chroni przed błędem operatora w dopasowaniu udźwigu do 
załącznika. 
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Proces podnoszenia i opuszczania pozwala na optymalny 
chwyt na każdym rodzaj gruntu dzięki dużej powierzchni 
styku podpór z podłożem . Z drugiej strony po złożeniu, stopy 
stabilizatora pozostają w obrysie maszyny.

SERIA SMART

Kompaktowe wymiary podwozia wraz z podporami w żaden 
sposób nie ograniczają prześwitu maszyny. W momencie 
rozsunięcia podpór urządzenie zyskuje doskonałą stabilizację 
już na obszarze 427 cm, w tym samym czasie utrzymując bardzo 
dobre osiągi udźwigu. 

Należy podkreślić, że serię Smart wyróżnia rozstaw osi, który 
wynosi 3 m, zapewniając lepszą stabilność maszyny na samych 
oponach. Dodatkowo kompaktowy kształt jest wspomagany przez 
sprzyjający promień skrętu, który pomaga łatwo manewrować 
maszyną w ograniczonych przestrzeniach. 

RTH 
4.18 

SMART

RTH 
5.18 

SMART

RTH 
5.21 

SMART

RTH 
5.23 

SMART

RTH 
5.25 

SMART

A 350 
mm

350 
mm

350 
mm

350 
mm

350 
mm

B 304 
mm

304 
mm

304 
mm

304 
mm

304 
mm

Maksymalny 
nacisk na podłoże 

(kg/cm2)
12 12 13 13 13

A B
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Dzięki wszechstronnej regulacji podpór nożycowych maszyna 
nie wymaga dużej przestrzeni operacyjnej. Nawet jeśli podpory 

nie są rozsunięte całkowicie system maszyny automatycznie 
aktualizuje diagram udźwigu dla każdej ze stron maszyny. 

SERIA SH

Seria SH jest wyposażona w podpory nożycowe. Stabilizatory 
po złożeniu nie wystają poza obrys maszyny ułatwiając pracę 
operatorowi.
Podpory są mocowane do podwozia tak, by nie ograniczały 
prześwitu. 

Stabilizatory mogą być rozkładane  jednocześnie lub
indywidualnie, aby idealnie dostosować się do strefy pracy.
Proces wsuwu i wysuwu podpór gwarantuje doskonały chwyt 
na każdym podłożu, a dzięki dużej powierzchni styku
zapobiega w ten sposób ryzyku grzęźnięcia w ziemi. 

GWARANCJA 
STABILNOŚCI

PODPORY 
CZĘŚCIOWO 
ROZŁOŻONE

5.21 SH 5.23 SH 5.25 SH 6.26 SH 6.30 SH 6.35 SH 6.39 SH 6.46 SH 8.25 SH 13.26 SH

A 390 
mm

390 
mm

390 
mm

490 
mm

490 
mm

490 
mm

490 
mm

637 
mm

490 
mm

637 
mm

B 437.7 
mm

437.7 
mm

437.7 
mm

437.7 
mm

437.7 
mm

437.7 
mm

437.7 
mm

466 
mm

437.7 
mm

466 
mm

Maksymalny nacisk 
na podłoże (kg/cm2) 12 12 12 12 12 12 12 13 12 13
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BEZPIECZEŃSTWO

W celu zapewnienia bezpieczeństwa, wszystkie ładowarki Magni spełniają normy dotyczące 
sterowania maszynami, dźwigami oraz platformami. W odniesieniu do tego ładowarki 
wyposażone są w urządzenie ograniczające udźwig, które zawiera diagramy udźwigu dla 
poszczególnych akcesoriów. W momencie kiedy podłączony jest dany osprzęt, system w danym 
momencie analizuje osiągi i wyświetla diagram udźwigu, w zależności od konfiguracji pracy 
maszyny. Jeśli pojawi się przeciążenie system automatycznie zablokuje ruch podnoszenia, 
wysuwu i obrotu, pozwalając jedynie na wsunięcie wysięgnika. 

Bieżąca prezentacja zgromadzonych 
danych za pomocą wyświetlacza 
dotykowego umieszczonego dla operatora. 

System wykrywania 
obciążenia złożony z 4 
czujników, 2 umieszczone 
na siłowniku podnoszenia i 
2 umieszczone na siłowniku 
kompensacyjnym. 

System rozpoznawania ustawienia 
podpór poprzez potencjometry 
umieszczone wewnątrz belki w 
celu ochrony przed uszkodzeniami 
zewnętrznymi. 

Urządzenie kontrolujące 
obrót wieży 
umieszczone wewnątrz 
obrotnicy. 

Potencjometr mierzący 
długość i kąt wysuwu 
wysięgnika. 

Świetlna sygnalizacja 
ostrzegawcza. 
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Magni Telescopic Handlers Srl
Via Magellano, 22 – 41013 Castelfranco Emilia (MO)

Tel. +39 059 8630811- Fax +39 059 8638012
commerciale@magnith.com - www.magnith.com

Niniejszy katalog nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a dane w nim zawarte mają jedynie charakter informacyjny i mogą ulec zmianie.

Oficjalny dealer w Polsce: 
Riwal Poland Sp. z o.o.
ul. Zamkowa Wola 31a 

96-200 Rawa Mazowiecka
tel.: +48 46 895 20 22  
sprzedaz@riwal.com
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