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Minipicker MPK20

HL 1. Lierwerk/manipulator 
De MPK20 kan ingezet worden 
als kleine kraan of glasrobot. 
Door een glasmanipulator te 
combineren met het lierwerk 
van de minipicker kan een een-
voudige manier van glas ver-
plaatsen gerealiseerd worden. 

HL 2. Radiografische bediening
De MPK20 wordt optioneel geleverd 
met een draadloze radiografische 
afstandsbediening. Alle functies van 
de MPK20 zijn via deze afstandsbe-
diening tot op de millimeter nauw-
keurig te besturen. 

Non-marking
De krachtige aandrijving en de non-marking ban-
den maken de minipickers van Jekko geschikt voor 
zowel binnen als buiten gebruik.  

MOGELIJKHEID  
OM TE LEASEN

Bij HOCAP heeft u de mo-
gelijkheid om uw aankoop 
te financieren door middel 
van leasing. Onze verkoop-
adviseurs kunnen u inlich-
ten over welk vast maand-

bedrag u dan betaald.

KRACHT

BEREIKBAARHEID

NAUWKEURIGHEID

INZETBAARHEID

MINIPICKER 
MPK20

“Kleine kraan met groot potentieel”

Een essentieel hulpmiddel voor industrieel onderhoud en glasplaat-
sen. Betrouwbaar, veilig en gemakkelijk in gebruik: een kleine kraan 
met een groot potentieel. De Pick & Carry kranen van Jekko zijn    
leverbaar tot een capaciteit van 5t. Doordat de kranen ongestem-
peld inzetbaar zijn, is het mogelijk om te rijden met last. De veilig-
heid wordt beheerst door de geïntegreerde LMB.

Eigenschappen

Max. hijscapaciteit 2.000 kg

Max. hijshoogte max. hijscapaciteit 5.80 m x 300 kg

Eigen gewicht 1.850 kg

Transportafmetingen 2.66 x 0.95 x 1.95 m

Banden Non-marking

Aandrijving - elektrisch 24V / 345Ah 
Rijsnelheid 3.6 km/h

Hellingshoek rijden 10º

Optioneel

Bediening Radiografisch

Hijsen Lierwerk

Jib 500G (capaciteit 500 kg/lengte  
 0.80 m)  

 

Rijbediening
Proportionele 
ergonomische rij-
bediening maakt 
rijden geweldig. 

Hijsmogelijkheden 
Geheel naar wens in 
te vullen door bijvoor-
beeld een vaste haak, 
jib of manipulator in te 
zetten. 

Robuust design
De robuust, maar compacte 
minipicker kan meer tillen 
dan zijn eigen gewicht. 
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MPK20 + JIB500G 
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MPK20 – OVERALL DIMENSIONS  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
8 

MPK20 - HOOK 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 





Minipicker MPK20

T 088 - 4000 700www.hocap.nl 6 7

 
Model SPX 312 SPX 424 SPX 532 SPX 536 SPX 1280

 
JF365 JF545

Max  
hijshoogte

11.20 m 15.10 m 17.30 m 18.70 m 26.60 m 30.00 m 30.30 m

Capaciteit 1.200 kg 2.400 kg 3.200 kg 2.700 kg 8.000 kg 11.500 kg 15.500 kg

Stempeling variabel variabel variabel variabel variabel variabel variabel

Fly-Jib
– negatief
– vaste haak
– lier

15º 
standaard 
standaard

15º 
standaard 
standaard 

15º 
standaard 
standaard

20º 
standaard 
standaard

15º 
standaard 
standaard

15º 
standaard 
standaard

15º 
standaard 
standaard

Rijsnelheid 1,7 km/u
2 snelheden

2,0 km/u
2 snelheden

2,7 km/u
2 snelheden

2,0 km/u
2 snelheden

1.5-3.0 km/u
2 snelheden

2,5 km/u 2,5 km/u

Eigen  
gewicht

1.800 kg 2.030 kg 2.350 kg 3.600 kg 7.000 kg 12.300 kg 13.700 kg

Contra- 
gewicht

– 200 kg 170 kg – 1.500 kg - 3.500 kg

Bediening full-           
radiografisch

full- 
radio grafisch

full- 
radio grafisch

full- 
radio grafisch

full- 
radio grafisch

full- 
radio grafisch

full- 
radio grafisch

Aandrijving
brandstof

Yamaha 
MZ360
7,6kW

Kubota 
D772-E3B
14,9kW

Kubota  
D902-E4B
16,1kW

Kubota  
D1105-E3B
18,5kW

Kubota 
D1105/E4B 
18.5 kW

Kubota  
V1505-E3B
26,2kW

Kubota  
V3307-E3B
55,4kW

Aandrijving
elektrisch

standaard
4 x 6V/240Ah
optioneel
Lithium accu

standaard
4 x 6V/420Ah
optioneel
Lithium accu

standaard
4 x 6V/420Ah
optioneel
Lithium accu

- - - -

Powerpack 230V/400V 230V/400V 230V/400V 230V/400V 400V 400V 400V

SPX 312 SPX 424 SPX 532

SPX 536 SPX 1280 JF545JF365

Jekko gelooft in het concept van elektrische 
minihijskranen. De fabrikant onthulde daar-
om in 2018 een serie van twee elektrische 
minihijskranen. Met de ontwikkeling van 
nieuwe modellen met een verbeterd accu-
pakket laat fabrikant Jekko ook hier ambitie 
zien. 

Jekko kranen op lithium accu

Gelijktijdig zet Jekko in op de ontwikkeling 
van modellen uitgevoerd met lithium accu’s. 
Deze lithium accu’s garanderen een lange 
levensduur en een significant kortere oplaad-
tijd. Daarnaast heeft het lithium accupakket 
een langdurige en betere performance, hier-
door kan een klus sneller geklaard worden 
dan bij loodzuur accu’s.

  LITHIUM 

LITHIUM IN HET KORT

LITHIUM VS. LOODZUUR ACCU’S
+ Langdurige en betere performance 
+ Tot drie keer snellere oplaadtijd 
+ Langere levensduur van de accu
+ Onderhoudsvrij 

LITHIUM VS. BRANDSTOF
+ Geen schadelijke uitstoot
+ Gelijksoortige performance 
+ Geluidloos werken 
+ Gereduceerde onderhoudskosten
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