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Specificaties:

Custers Verda 12 rupshoogwerker 4900

Custers Verda 12 4.9T
De Verda 12 is een rupshoogwerker met een breder 
onderstel met een maximale werkhoogte van 12,3m 
en een zijdelingse reikwijdte tot 10,2m bij 125Kg. 
De met rupsbanden uitgevoerde hoogwerker 
is uitermate geschikt voor het werken op een 
onverharde ondergrond. De Verda 12 is uitgerust 
met proportionele besturing en wordt aangedreven      
door een sterke Yanmar motor-pomp combinatie.
Deze hoogwerker is breed inzetbaar. Ontwikkeld 
voor uitvoeren van diverse werkzaamheden in 
groensector, bouw en industrie. In een groot gedeelte 
van het werkdiagram is rijden op hoogte mogelijk.  
Door het beperkte eigen gewicht van 4900 kg in 
combinatie met een mooi werk en rij-bereik ontstaat 
een unieke machine.    

 · Max. korfvloerhoogte 10,3m
 · Max. werkhoogte 12,3m
 · Max. horizontale reikwijdte 10,2m (125 Kg)
 · Max. korfbelasting 230kg     

.   Korfrotatie van 2x90°.
 · Zwenkbereik 360º continu
 · Korfafmeting lxbxh 1,30 x 0,7 x 1,10m
 · Transportafm.(lxbxh); 5,25 x 2,00 x 2,00m /   

  4900kg

Compact & licht rijden op hoogte!

Hoogwaardige
materialen

Gecertificeerde
kwaliteit

Uitstekende 
prijs-kwaliteits-
verhouding

Maatwerk altijd
mogelijk

Veeleisende klanten kiezen voor 
Custers
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Specificaties:

Custers Verda 12 rupshoogwerker 3500

Custers Verda 12 3.5T
De Verda 12 is een rupshoogwerker met een 
maximale werkhoogte van 12,3m en een zijde-
lingse reikwijdte tot 7,20m bij 125Kg. De met 
rupsbanden uitgevoerde hoogwerker is uitermate 
geschikt voor het werken op een onverharde 
ondergrond. De Verda 12 is uitgerust met 
proportionele besturing en wordt aangedreven      
door een sterke Yanmar motor-pomp combinatie.
Deze hoogwerker is breed inzetbaar. Ontwikkeld 
voor uitvoeren van diverse werkzaamheden in 
groensector, bouw en industrie. Afhankelijk van 
de gekozen uitvoering is in een groot gedeelte van 
het werkdiagram rijden op hoogte mogelijk.  Door 
het lage eigen gewicht vanaf 3500 kg in combinatie 
met een mooi werk en rij-bereik ontstaat een 
unieke machine.    

 · Max. korfvloerhoogte 10,3m
 · Max. werkhoogte 12,3m
 · Max. horizontale reikwijdte 7,20m 
 · Max. korfbelasting 230kg     

.   Korfrotatie van 2x90°.
 · Zwenkbereik 360º continu
 · Korfafmeting lxbxh 1,30 x 0,7 x 1,10m
 · Transportafm.(lxbxh); 5,25 x 1,80 x 2,00m /   

  3500kg

Compact & licht rijden op hoogte!

Hoogwaardige
materialen

Gecertificeerde
kwaliteit

Uitstekende 
prijs-kwaliteits-
verhouding

Maatwerk altijd
mogelijk

Veeleisende klanten kiezen voor 
Custers
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