
HOOGWERKERS

SCHAARLIFTEN

Type aandrijving:  Hydrauliek Werkhoogtes: 8 m / 12 m / 14 m

SWSL 0807 HD / 1212 HD / 1412 HD



8 m
0807 HD

12 m
1212 HD

ONZE FEATURES ZIJN EEN GEGEVEN, OVER DE GEHELE PRODUCTLIJN

Grootste 
reikhoogte met 
gegarandeerde 
stabiliteit
Sunward SWSL HD 
productlijn schaarliften

Met genoegen presenteren wij onze 

hydraulisch aangedreven schaarliften, 

met werkhoogtes van 8 tot 14 meter. 

Deze hypermoderne schaarliften bieden 

uitstekende prestaties, zijn comfortabel 

en veilig in het gebruik en zijn vrijwel 

onderhoudsvrij.

Zoals u weet, moet u uw apparatuur volledig 

kunnen vertrouwen. U hebt de stabiliteit 

nodig van een veilige en slimme machine, 

een compacte, manoeuvreerbare machine, 

en bovenal een machine die zorgvuldig is 

ontworpen op de langste levensduur in de 

markt. En dat is precies wat we u met de 

Sunward SWSL HD productlijn bieden. 

Onze HD schaarliften zijn producten van 

de innovatieve DNA van ons bedrijf en 

brengen u naar de grootste werkhoogtes 

met gegarandeerde stabiliteit voor hogere 

prestaties, optimale efficiëntie en perfecte 

productiviteit. De schaarliften van Sunward 

bieden uw klanten veel waar voor hun geld en 

een betere kwaliteit van leven.

Hartelijk dank dat u onze trots wilt delen

De belangrijkste voordelen van een 
schaarlift ten opzichte van traditionele 
oplossingen zijn veiligheid en snelheid. 
Bovendien is onze betrouwbaarheid 
compromisloos, wat staat voor veiligheid en 
gemoedsrust. 

Vanaf de wijze waarop onze SWSL HD 
schaarliften ontworpen en gebouwd zijn, tot 
de toeleveranciers van onze componenten, 
alles draait om stabiliteit, veiligheid en 
betrouwbaarheid. Dat is vooral belangrijk 
voor de grote verhuurmarkt, waar de 

machines door allerlei klanten worden 

gebruikt. 

Bovendien maken de 4 speciaal aangepaste 

wielen die de grond weinig verstoren 

de Sunward schaarliften extra veilig en 

geschikt voor gebruik zowel in gebouwen 

als in de open lucht. Een Sunward schaarlift 

kunt u rijden met het platform op maximale 

hoogte. Met andere woorden: rijd hem op zijn 

plaats en u bent in luttele seconden aan het 

werk. Het is eenvoudig met Sunward.

Hoogste bereik met gegarandeerde stabiliteit voor 
de PERFECTE PRODUCTIVITEIT
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14 m
1412 HD

ONZE FEATURES ZIJN EEN GEGEVEN, OVER DE GEHELE PRODUCTLIJN
Compact en uiterst manoeuvreerbaar voor 
OPTIMALE EFFICIËNTIE
U kunt een Sunward schaarlift overal gebruiken waar u op hoogte moet werken. 

•   Onderhoud uitvoeren •  Apparatuur op grote hoogte 
ophangen

•  Lampen vervangen •  Goten onderhouden en 
schoonmaken

•  Reclameborden ophangen • Ramen wassen

•  Hoge planken bereiken • Daken inspecteren

•  Werk in opslagplaatsen en 
magazijnen

• Bomen en struiken snoeien

•  Roldeuren repareren • en nog veel meer...

In al deze toepassingen moet u van de ene plek naar de andere rijden, van binnen 

naar buiten en omgekeerd. En dit is waar de compacte en manoeuvreerbare 

Sunward schaarlift tot zijn recht komt. De Sunward hoort tot de meest 

compacte machines in de 8, 12 en 14 meter categorieën (zo is in de 8 meter 

categorie de breedte van de machine slechts 76 cm). 

Sunward is ook marktleider op het gebied van draaicirkel.  

De gemiddelde draaicirkel in de markt is ca. 2,38 m voor de 12 meter categorie 

en 2,41 m voor de 14 meter categorie. De draaicirkel van de Sunward SWSL 

1212 HD en 1412 HD is niet meer dan 2,20 m. Daarom kunt u met Sunward uw 

werkplek snel en nauwkeurig aanrijden, zonder kostbare tijd te verdoen met 

manoeuvreren en de positie van de machine aanpassen.

Lange levensduur voor HOGERE PRESTATIES
Onze schaarliften zijn zorgvuldig ontworpen en alle belangrijke onderdelen 

worden van de bekendste leveranciers betrokken. Zo kiezen we voor 

betrouwbare Trojan accu's, die jarenlang de allerhoogste prestaties leveren. 

De Sunward HS elektrische schaarliften maken gebruik van een hydraulische 

rijmotor en vertrouwen op de beste accu's in de markt om de machine aan te 

drijven. De scharen zelf zijn robuust en vrijwel onderhoudsvrij en zijn op maximale 

prestaties ontworpen.
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Features die het verschil maken

ONTWORPEN OP 
BETROUWBAARHEID
De gespecialiseerde buigmachine 

van Sunward produceert 

veiligheidsrelingen met 

de langste levensduur en 

beste bescherming.

EENVOUDIGE DIAGNOSE
De code voor benodigd 

onderhoud wordt automatisch 

weergegeven, wat het 

onderhoud vereenvoudigt. 

Dankzij de USB-poort kan een 

smartphone voor diagnose 

worden gebruikt.

0504 AUTOMATISCHE 
BEVEILIGING TEGEN 
KUILEN
Automatische beveiliging tegen 

kuilen zorgt voor volledige 

stabiliteit tijdens heffen. De 

beschermplaat tegen kuilen 

gaat automatisch open voor 

een geringere bodemvrijheid en 

hogere stabiliteit.

ACCUVOEDING
Hoogwaardige accu's met 

lange levensduur zorgen voor 

een lange gebruiksduur tot 

opladen. Ze hebben bovendien 

geen uitstoot en zijn stil voor 

gevoelige omgevingen.
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02 PLATFORMBEDIENING 
Vanaf het platform zelf of 

vanaf de grond: handig en 

gemakkelijk verplaatsen, 

heffen, draaien en 

neerlaten.
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Machines en onderdelen, vlot beschikbaar
Sunward Europe kan vanuit het hoofdkantoor in Tessenderlo voor 

een snelle levering van machines en onderdelen door heel Europa 

zorgen. Sunward machines en onderdelen zijn bijzonder snel leverbaar. 

Machines kunnen binnen enkele weken vanaf de lokale dealers worden 

geleverd en de gebruikers van Sunward machines hebben snel een 

eenvoudig toegang tot het grote onderdelendistributiecentrum in 

Tessenderlo. Sunward Europe garandeert 95% beschikbaarheid van de 

onderdelen.

HYDRAULIEK
De uitklapbare 

hydrauliekolietank en 

accucompartiment maken 

deze  onderdelen eenvoudig 

voor onderhoud bereikbaar. 

Onderdelen zijn allemaal 

direct bereikbaar, voor lagere 

eigendomskosten
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Het Europese hoofdkantoor van Sunward is strategisch in Tessenderlo, 

België gevestigd, in het hart van Europa: 45 minuten vanaf het internationale 

vliegveld van Brussel en 60 minuten vanaf de haven van Antwerpen. 

Directe ondersteuning in Europa

Dealers door heel Europa,  
het VK en het Midden-Oosten
Dealers staan centraal in de passie van Sunward voor voortdurende 
verbetering. De kennis van onze dealers is van enorme waarde: hun feedback 
over het bedienen van de plaatselijke markt biedt ons geweldige input voor 
verdere productinnovaties. De innovaties van Sunward voegen waarde toe, 
voor operators van onze machines en, uiteindelijk ook, voor onze dealers. 

Sunward producten bieden op verschillende manieren onze dealers en 
gebruikers de beste waar voor hun geld, vooral door middel van ons Dealers' 
Parts Warehouse (DPW: onderdelenmagazijn voor de dealers).

GEÏNTEGREERDE 
OPLADER
De geïntegreerde oplader 

voorkomt spanningspieken 

en biedt een betere 

bescherming. De actuele 

acculading kan in real-time 

worden opgevraagd.
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ONDERDELEN KUNNEN BINNEN 24 UUR 
WORDEN GELEVERD.



SWSL 0807 HD SWSL 1212 HD SWSL 1214 HD

AFMETINGEN

Werkhoogte* 8 m 12 m 14 m

A Maximale platformhoogte 6 m 10 m 12 m

B Platformhoogte (neergelaten) 1,05 m 1,36 m 1,49 m 

C Lengte platform 1,70 m 2,27 m 2,27 m

Uitschuifbaar platform 0,90 m 0,90 m 0,90 m

D Breedte platform 0,74 m 1,15 m 1,15 m

E Hoogte neergelaten (reling omhoog) 2,17 m 2,50 m 2,63 m

Hoogte neergelaten (reling omlaag) 1,79 m 1,96 m 2,09 m

F Totale lengte 1,86 m 2,47 m 2,47 m

G Totale breedte 0,76 m 1,17 m 1,17 m

H Wielbasis 1,38 m 1,87 m 1,87 m

I Bodemvrijheid (neergelaten) 0,07 m 0,11 m 0,11 m

J Bodemvrijheid (geheven) 0,02 m 0,02 m 0,02 m

PRESTATIES

Hefvermogen 230 kg 320 kg 320 kg

Draagvermogen (uitschuifbaar platform) 113 kg 113 kg 113 kg 

Maximaal aantal personen op platform 2 2 2

Rijsnelheid (neergelaten) 3,0 km/u 3,2 km/u 3,2 km/u 

Rijsnelheid (geheven) 0,8 km/u 0,8 km/u 0,8 km/u 

Draaicirkel (binnenzijde) 0 m 0 m 0 m

Draaicirkel (buitenzijde) 1,67 m 2,2 m 2,2 m 

Snelheid heffen/neerlaten 20 s/27 s 55 s/38 s 62 s/42 s 

Hellinghoek** 25% 25% 25%

Maximale toegestane werkhoek (dwars/in lengterichting) 1,5°/3° 1,5°/3° 1,5°/3°

Bedieningsorganen Proportioneel Proportioneel Proportioneel

Aandrijving wielen Beide voorwielen Beide voorwielen Beide voorwielen

Meervoudige schijfremmen Beide achterwielen Beide achterwielen Beide achterwielen

Banden 305 mm × 100 mm 381 mm × 129 mm 381 mm × 129 mm

Accu 4 × 6 V/225 Ah 4 × 6 V/240 Ah 4 × 12 V/300 Ah 

Oplader 24 V/30 A 24 V/30 A 24 V/30 A

Gewicht 1530 kg 2940 kg 2980 kg

TECHNISCHE GEGEVENS

* Werkhoogte is gelijk aan platformhoogte plus 2 m.
** Geschikt voor werken op hellingen. Zie Gebruiksaanwijzing voor hellinghoek. 
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SWSL 0807 HD SWSL 1212 HD SWSL 1214 HD

Proportionele bediening • • •
Massieve band • • •
Claxon • • •
Kuilbescherming • • •
Kantelsensor met alarm • • •
Uitschuifbaar platform • • •
Bedrijfsurenteller • • •
Zwaailicht • • •
Neerlaten bij noodgevallen • • •
Oplaadbeveiliging • • •
Inklapbare platformreling • • •
Standaard gat voor vorkheftruck voor vervoer • • •
Pieper tijdens bewegen • • •
Noodstopknop • • •
Foutdiagnosesysteem • • •
Zelfsluitend hek op platform • • •
Veiligheidsstang voor onderhoud • • •
Aandrijving op beide voorwielen • • •
Automatisch remsysteem • • •
Beveiliging tegen overbelasting • • •

SWSL 0807 HD SWSL 1212 HD SWSL 1214 HD

Persluchtleiding naar platform • • •
Onderhoudsvrije accu • • •
Netvoeding op platform • • •
Lithium accu en managementsysteem • • •
GPS volgsysteem • • •
Slim verbindingssysteem • • •
Werklichten op platform • • •

STANDAARD FEATURES

OPTIONELE FEATURES



CONTACT VOOR DEALERS

SUNWARD EUROPE HEAVY INDUSTRY N.V.
Havenlaan 1,

B-3980 TESSENDERLO

België

+32 (0) 11 43 46 66

info.eu@sunward.cc

www.sunward.eu

Specificaties zijn aan veranderingen onderhevig en deze brochure bevat mogelijk niet de allernieuwste specificaties Afbeeldingen in deze brochure zijn mogelijk niet voor uw markt geldig Neem contact met uw dealer op voor de specificaties en 

configuraties in uw markt.  

Alle rechten van deze brochure zijn aan Sunward International Sales voorbehouden. Lees, voordat u apparatuur van Sunward gebruikt, eerst de gebruiksaanwijzing.

Sunward heeft in elk van deze 
landen een of meer  dealers. 
Kijk op onze website voor onze actuele dealerlijst.
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