
DON’T
WORK 
HARD,
WORK 
SMART!



WAAROM DOEN WE 
WAT WE DOEN?
Wij geloven in de kracht van machines om fysiek zwaar werk 

te verlichten. Daarom hebben we de afgelopen decennia een 

uitgebreide range aan mini-loaders en aanbouwwerktuigen 

ontwikkeld. Onze producten dragen bij aan arbeidsvriendelijke en 

efficiënte werkomstandigheden in diverse sectoren. Van zwaar 

werk in de stallen, de groensector en de bouw- en sloopbranche 

tot aan krachtige hulp in de wegenbouw en stratenmakerij. Onze 

machines nemen het zware werk uit handen en voeren dit sneller en 

kostenefficiënter uit. Don’t work hard, work smart! Samen zorgen we 

voor veilige, duurzame en efficiënte arbeidsomstandigheden voor 

iedereen.

De drijfveer van onze onderneming blijft ongewijzigd. We ontwikkelen 

machines en aanbouwdelen om zwaar werk te verlichten, te 

versnellen en te verduurzamen. Dat zit in het DNA van onze 

medewerkers: wat beter kan, maken we beter. Daarvoor bedenken 

we nieuwe en vaak revolutionaire oplossingen. Zo zijn we bijzonder 

trots om u kennis te laten maken met onze nieuwe range aan zero 

emissie machines. Wij zijn klaar voor de toekomst, u ook?





SHERPA
MINI-LOADERS





De eerste machines uit de nieuwe Z-serie: de Z10 E100 en Z10 E200. Deze elektrische machines 

zijn volledig emissievrij, ergonomisch geoptimaliseerd én bijzonder onderhoudsvriendelijk. 

De bestuurder staat in een ergonomische positie en heeft vanuit daar alle hendels binnen 

handbereik. Daarnaast is zowel de E100 als E200 uitgerust met een verstelbare voetplaat, 

heupbescherming en een verbeterd bedieningspaneel.

REVOLUTIONAIR, ELEKTRISCH EN COMPACT

SHERPA Z20 
Onze meest krachtige elektrische schranklader: de Z20! Net zo 

sterk als menig brandstofmodel, zonder schadelijke uitstoot. De 

machine is slechts 76 centimeter breed en uiteraard ergonomisch 

geoptimaliseerd. De bestuurder staat daarom altijd in een 

ontspannen positie, met het volledige besturingspaneel binnen 

handbereik. De Z20 heeft daarnaast een hydraulische snelsluiting en 

twee rijsnelheden: een snelle stand om grote afstanden af te leggen 

en een langzame stand om nauwkeurig te manoeuvreren. Daarnaast 

is de machine uitgerust met een uniek start-stop systeem én een 

onderhoudsvrije lithium-ion accu, waardoor de Z20 tot wel zes uur 

lang onophoudelijk kan werken. En laadt u de machine tijdens uw 

pauze één uur op? Dan gaat de Z20 een volledige werkdag mee!

SHERPA Z10
De E200 is een kwaliteitsproduct, ontworpen op comfort en 

levensduur. De Z10 E200 is schakelbaar tussen twee snelheden. 

Een hogere snelheid om lange afstanden te overbruggen en een 

lagere snelheid om nauwkeurig te manoeuvreren, batterij te 

besparen en extra hefkracht te hebben. De Z10 E200 is ergonomisch 

geoptimaliseerd en bijzonder onderhoudsvriendelijk. 

400 Ah
4 PK

13.5 / 18 Kwh
10 PK



ELEKTRISCH IS DE TOEKOMST

SHERPA 100 ECO
Compact, volledig elektrisch en toch bijzonder krachtig – De SHERPA 

100 ECO is ideaal voor inpandige werkzaamheden in de bouw en sloop. 

Daar kan deze machine namelijk zonder schadelijke uitlaatgassen zijn 

werk doen. Veelzijdig, duurzaam en revolutionair: beter voor u én voor 

het milieu!

SHERPA 100 2SPEED
Een elektromotor én twee snelheden – de SHERPA 100 2Speed is een 

aanwinst voor elk bouw- en sloopbedrijf. De 2speed is eenvoudig 

schakelbaar tussen 2 snelheden. Een snellere stand om sneller lange 

stukken te overbruggen, en een langzamere stand om nauwkeurig te 

manoeuvreren, batterij te besparen en meer hefkracht te hebben.

Samen bouwen we aan een duurzame werkomgeving. Dat doen we door fysiek werk veiliger, 

lichter en efficiënter te maken, maar natuurlijk ook door zoveel mogelijk rekening te houden 

met het milieu. Ons assortiment bevat daarom al jarenlang een aantal volledig elektrische en 

betrouwbare schrankladers, zoals de SHERPA 100 ECO en SHERPA 2speed. Daarmee profiteert u 

van alle voordelen die een SHERPA te bieden heeft, zonder schadelijke gevolgen voor het milieu.

360 Ah
4 PK

360 Ah
4 PK
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De laatst geïntroduceerde machines uit onze revolutionaire Z-serie: de SHERPA Z30, Z40 en Z50. 

Aangevoerd door een sterke benzine- of dieselmotor en daarmee een absolute bron van kracht. 

Ook deze machines zijn ergonomisch geoptimaliseerd, waardoor de bestuurder in de best 

mogelijke houding staat. De SHERPA Z-serie is het toonbeeld van krachtig comfort en zonder 

twijfel de volgende stap in slim werken.

VEELZIJDIG EN KRACHTIG

SHERPA Z30
De SHERPA Z30 is uitgerust met een krachtige Honda GX390 motor en 

slechts 76 centimeter breed. U manoeuvreert deze machine daarom 

gemakkelijk door smalle doorgangen, zoals liften en tuinpoorten. De 

Z30 is dan ook de perfecte aanwinst voor elke hovenier en andere 

professionals in de groensector!

SHERPA Z40
Breder én nog krachtiger dan zijn kleine broer – de SHERPA Z40 is 114 

centimeter breed en sterk genoeg om u alle zware taken uit handen 

te nemen. Deze machine wordt geleverd met de krachtige 22pk 

Honda GX690 motor.

SHERPA Z50
Dé krachtpatser van de SHERPA Z-serie – de Z50 gaat geen uitdaging 

uit de weg! Deze machine is 114 centimeter breed en uitgerust met 

een betrouwbare 25pk Kubota D902 dieselmotor. 

HONDA GX390
12 PK

HONDA GX690
22 PK

KUBOTA D902
25 PK



SHERPA 100 Agri-Line
Behoefte aan een extra paar handen op de manege of boerderij? 

De 76 centimeter brede SHERPA 100 Agri-line verplaatst zich 

gemakkelijk door de stallen en ondersteunt u waar dat nodig is. 

Denk daarbij aan het uitmesten van de stallen en het aanvoeren 

van stro, hooi en voer.

Klein van stuk, groots in aanpak. De SHERPA 100 is compact, maar krachtig. Het kleine formaat 

biedt bovendien veel praktische voordelen. Zo is de machine gemakkelijk te vervoeren in een 

bestelbus en eenvoudig te manoeuvreren door deuren en liften. Deze machine is daarom hét 

toonbeeld van working smart! De SHERPA 100 wordt uitgevoerd in 76 of 114 centimeter en met 

een benzine- of dieselmotor.

SHERPA 100 Smal
Zwaar werk in krappe ruimtes? De SHERPA 100 Smal voert alle 

taken precies en efficiënt voor u uit. Denk daarbij aan het in- en 

uitgraven van grond en het aan- en afvoeren van materialen. Dé 

ideale machine voor onder andere de bouw en sloop.

SHERPA 100 Benzine
De SHERPA 100 Benzine gaat geen uitdaging uit de weg. Met zijn 

krachtige en betrouwbare 21 PK Honda GX630 benzinemotor 

neemt deze machine al het zware werk uit handen. Bijvoorbeeld het 

verstellen van trottoirbanden, het verslepen van boomstronken, het 

graven van sleuven en het afvoeren van puin.   

SHERPA 100 Diesel
Bijzonder veelzijdig en multi-inzetbaar. De SHERPA 100 Diesel is 

een compacte grondverzetmachine en een mobiel hydraulisch 

powerpack. Wanneer u de machine uitrust met de juiste 

aanbouwdelen, is de SHERPA 100 Diesel geschikt voor allerlei 

sectoren. Bijvoorbeeld de stratenmakerij, bouw en groensector. 

COMPACTE KRACHTPATSER

HONDA GX390
12 PK

HONDA GX390
12 PK

HONDA GX630
21 PK

KUBOTA D722
19 PK
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KNIKLADERS 
Waar onze schrankladers al baanbrekend werk verrichten, doen onze knikladers daar nog 

een schepje bovenop. Sneller, krachtiger én meer hefvermogen, met maar liefst twee externe 

functies! Daarnaast kunt u tijdens het besturen van een kniklader plaatsnemen op het zitvlak, 

wat bijdraagt aan het rijcomfort. Bekijk het aanbod en vindt uw nieuwe ploegmaat!

SHERPA S10
Dé elektrische schranklader voor kleine ruimtes! De S10 is 

gebaseerd op de SHERPA 150, maar is volledig elektrisch en 

nog krachtiger. De machine is uitgerust met een sterke en toch 

onderhoudsvrije lithium-ion accu, die een zeer lange levensduur 

heeft. U kunt deze machine daarom een volledige werkdag 

gebruiken! De S10 is daarnaast voorzien van een hydraulische 

snelsluiting en heeft een hogere trekkracht dan de SHERPA 150. 

Tot slot is deze machine met de standaardbanden slechts 76 

centimeter breed.

SHERPA F10
Een echte krachtpatser, zonder schadelijke uitstoot – de F10 heeft 

een vermogen van maar liefst 79pk en is volledig elektrisch! Ook 

deze machine is voorzien van een krachtige lithium-ion batterij 

en kunt u daarom een volledige werkdag gebruiken. De F10 

heeft daarnaast een energiebesparend stuursysteem, elektrische 

parkeerrem en hydraulische snelsluiting. De twee elektrische 

aandrijfmotoren geven deze machine bovendien een extra hoge 

duw- en trekkracht. Tot slot heeft de SHERPA F10 veel meer 

rijvermogen dan andere knikladers uit dezelfde gewichtsklasse. 

Zonder twijfel dé ideale uitbreiding van uw team! 

18/27 Kwh
65 PK

30 Kwh
79 PK



SHERPA 150
Een minimale werkbreedte van slechts 76 centimeter – de 

SHERPA 150 is de smalste kniklader op de markt! Ideaal als 

u vaak op krappe plekken werkt, want daar manoeuvreert u 

‘m moeiteloos doorheen. De optionele brede banden van de 

machine zorgen voor stabiliteit en een lage bodemdruk, waardoor 

er geen spoorvorming ontstaat. Ideaal voor iedere hovenier en 

krachtige hulp in de agrarische sector.

SHERPA 200
Compact, met een sterke 25 PK Kubota D1105 Dieselmotor – de 

SHERPA 200 beschikt over alle kracht die nodig is om elke taak 

succesvol af te ronden! U kunt deze kniklader bovendien uitrusten 

met een breed aanbod aanbouwdelen. De SHERPA 200 is daarom 

erg populair onder professionals in de wegenbouw en hoveniers 

met grootschalige projecten. 

SHERPA 300
Een sterke 25 PK Kubota D1105 Dieselmotor én hydrostatische 

aandrijving – De SHERPA 300 is een absolute bron van kracht. 

Deze machine kan maar liefst duizend kilogram last veilig tillen en 

verplaatsen! De SHERPA 300 is dan ook de krachtigste kniklader 

uit ons assortiment.

KNIKLADERS 
Waar onze schrankladers al baanbrekend werk verrichten, doen onze knikladers daar nog 

een schepje bovenop. Sneller, krachtiger én meer hefvermogen, met maar liefst twee externe 

functies! Daarnaast kunt u tijdens het besturen van een kniklader plaatsnemen op het zitvlak, 

wat bijdraagt aan het rijcomfort. Bekijk het aanbod en vindt uw nieuwe ploegmaat!

KUBOTA D722
20 PK

KUBOTA D902
25 PK

KUBOTA D902
25 PK
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AANBOUWDELEN

LAADBAKPELIKAANBAK

PALLETVORKEN

TAPIJTSCHRAPER ONKRUIDBORSTEL

PENNENRIEK MET BOVENKLEM

De ene taak is taak is de andere niet. Daarom hebben wij een breed assortiment aan 

aanbouwdelen ontwikkeld, bedoeld voor specifieke werkzaamheden. Tijd en geld besparen, 

maar ook frustraties en lichamelijke klachten voorkomen? Rust de machine dan uit met 

aanbouwdelen die passen bij het werk dat u te wachten staat. Van laadbakken en sloophamers 

tot palletvorken en rolbezems – met meer dan honderd aanbouwdelen vindt u voor elke klus het 

juiste gereedschap. Bekijk het volledige aanbod op www.sherpaminiloaders.com 

Don’t work hard, work smart! 



BOMENGRIJPER

ROLBEZEM MET OPVANGBAK

MAAIDEK

SNEEUW- EN VOEDERSCHUIF

STOBBENFREES

SLOOPHAMER

TEGELTILLER



+31 412 61 33 44
info@sherpaminiloaders.com
www.sherpaminiloaders.com

Canadabaan 14
5388 RT, Nistelrode

Nederland

Volg ons op:


