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De Stint Pickup is ontwikkeld als duurzame oplossing voor service- en 
onderhoudswerkzaamheden. Ook voor de groenvoorziening en huishouding 

op vakantieparken is de Pickup een oplossing. De Pickup heeft CE-markering, 
ruimte voor een EUR-pallet en heeft een laadcapaciteit van 350 kg.

STINT PICKUP MR
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RAL 5012

RAL 2009 RAL 4010

RAL 6018

RAL 1023

RAL 3020

Beschikbare RAL-kleuren
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A. LAADKLEP
De voorzijde van de laadruimte kan geopend 
worden om eenvoudig te laden en lossen.

B. COMPACT VOERTUIG
De Pickup wordt bestuurd vanuit staande 
positie. Hierdoor is bestuurdersplaats zeer 
compact en is er veel ruimte voor goederen. 
In de laadruimte kan een EUR-pallet geplaatst 
worden.

C. TOOLBOXEN
De Pickup wordt uitgevoerd met twee kleine 
toolboxen en één grote toolbox. De kleine 
boxen zijn handig voor persoonlijke spullen of 
grijpvoorraad. De grote afsluitbare opbergbox 
kan los in het laadgedeelte worden gehangen  
en is ideaal voor gereedschap. 

D. BINDRAILS
Om de lading te zekeren wordt de Pickup 
uitgevoerd met bindrails. Op elk punt 
van de bindrails kunnen spanogen of 
schroefverbindingen worden bevestigd. 

E. COMMUNICATIEBOX
De Pickup is voorzien van een monitoringsysteem 
dat verschillende data kan loggen, bijvoorbeeld 
machine- en accustatus. Deze informatie is 
online uit te lezen. 
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Bij aflevering is de Pickup voorzien van uw eigen logo op stickers die goed opvallen. Hier vindt u 
alle informatie over onze werkwijze en de ontwerpeisen. 

Werkwijze
1. U stuurt uw logo als vectorbestand (EPS/PDF/AI)
2. Onze grafisch vormgever maakt een ontwerp en stuurt dit naar u terug
3. U geeft terugkoppeling en/of akkoord
4. De Pickup wordt beletterd en geleverd 

Materiaal
De box is gemaakt van HDPE materiaal waar de meeste standaard stickers niet op hechten. Wij 
werken daarom met zeer hechtende stickers met een extra lamineerlaag. Deze lamineerlaag 
zorgt voor bescherming van de sticker waardoor deze langer mooi blijft.  

Grootte ontwerp
Het totale ontwerp neemt 1 m2 in beslag. De kleinste onderdelen van een ontwerp zijn minimaal 
5 mm groot. Onderdelen van een ontwerp kleiner dan 5 mm zullen door de printmachine 
opbollen of kapot gaan en kunnen niet geplakt worden. Ook hebben te kleine stickers te weinig 
hechting waardoor deze snel loslaten. 

Plaatsing stickers
Een ontwerp ter grootte van de afbeelding hieronder (binnen de lijnen) kan geplakt worden.  
Het is niet mogelijk om de box volledig te wrappen.

Belettering
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Model MPABAX MPACAX

Max. snelheid 17,2 km/h  17,2 km/h   

Actieradius             35 km 70 km

Gewicht                 215 kg 234 kg

Max. laadcapaciteit (incl. bestuurder) 375 kg 375 kg

Max. hellingshoek 10° / 17,6%

Draaicirkel 570 cm

Grondspeling 15,5 cm

Chassis materiaal RVS 304

Carrosserie materiaal HDPE plastic

Motovermogen (AC) 1200W

Transmissie 1:22 1:22

NMC Lithium accupakket 105 Ah 210 Ah

Acculader (230V, 50/60 HZ) 180 W 360 W

Veiligheidskenmerken Noodstopknop / Hoofdstroomschakelaar/ Bestuurdersdetectie

Remsysteem voorzijde Hydraulische schijfremmen

Remsysteem achterzijde Mechanische trommelremmen

Technische specificaties

Loading bed dimensions:

134 cm x 81 cm
(is capable of fitting a EURO-pallet)
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Volledige service 

Dit is een all-in service waarbij u geen omkijken heeft naar uw Stint. 
60 maanden volledige garantie op alles. 

In het Stintabonnement is de volledige service inbegrepen.

Banden en accu’s worden tijdig vervangen. Is er iets mis met de Stint, dan zorgen wij 
ervoor dat u mobiel blijft. Ons streven is om u vóór de volgende rit rijdend te hebben; 
in het slechtste geval binnen 24 uur. Geen bijkomende kosten bij reparaties. 

Wij zorgen voor onderstaande punten van controle en actie:

• elektronische componenten
• inzicht in data en GPS uit communicatiebox (via simkaart)
•  werking mechanische delen, zoals stuurinrichting en remmen
• werking hydraulische delen, zoals remmen
• controle bandenslijtage
• uitlezen accugebruik en accucapaciteit
• vervangen van accu’s
• vervangen van versleten onderdelen
• uitvoeren van reparaties
• vervangend vervoer zonder extra kosten
• altijd binnen 24 uur weer mobiel

U krijgt geen andere rekening voor uw Stint dan de maandelijkse  abonnementskosten.
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Wetgeving

Normatieve verwijzingen

In Nederland valt de Pickup juridisch gezien onder de Machinerichtlijn en is
daarmee een machine, geen voertuig. De Pickup is ontworpen en gebouwd
voor intern transport (eigen terrein).

In België valt de Pickup juridisch gezien onder het Voortbewegingstoestel 
en mag onder die regelgeving op de openbare weg rijden. De Pickup 
dient dan net als andere voertuigen BA verzekerd te zijn (Burgerlijke 
Aansprakelijkheid).

De Stint Pickup voldoet aan:
• 2006/42/EG - Machinerichtlijn
• Richtlijn 2014/30/EU - Elektromagnetische Compatibiliteit (EMC)
• 2014/53/EU - Richtlijn Radioapparatuur (RED)

De emissie van geluid met betrekking tot het geluidsdrukniveau ter hoogte 
van de bestuurder is gemeten conform de B-norm:
• NEN-EN-ISO 11201: 2010.

De emissie van trillingen is gemeten conform de normen:
• NEN-ISO 2631-1
• NEN-EN-ISO 5349-1
• NEN-EN 1032

De volgende geharmoniseerde normen zijn toegepast:
• EN-ISO 12100:2010
• EN-ISO 13849-1:2015

Wetgeving en normen


