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DiverTo sTaaT voor een anDere aanPak.  

zo werken wij!

een veranderende wereld biedt mogelijkheden voor 

slimmere, efficiëntere en beter presterende tech-

nologische oplossingen. bij DiverTo werken we 

graag heel hard aan dit punt mee. al onze teamleden 

hebben passie voor progressieve machines. we 

vinden het niet erg om een aantal risico’s te nemen 

om het onwaarschijnlijke mogelijk te maken. we zijn er 

allemaal van overtuigd dat werken met een DiverTo 

gedurende alle seizoenen een plezier moet zijn.

 

ons doel om innovatie doorbraken te maken wordt 

mede mogelijk gemaakt met de hulp van onze 

partner en medeaandeelhouder vDl groep. ze 

begrijpen dat revolutionaire producten een langer 

termijn visie eist.   

vDl groep is gericht op de ontwikkeling van half-

abricaten en eindproducten, zoals bussen, touring-

cars en het produceren van assemblagelijnen voor 

merken als jaguar, land rover, ford en volvo. 

ze assembleren ook auto’s voor bmw. sinds de 

oprichting van dit bedrijf in 1953 is dit familiebedrijf 

uitgegroeid tot een bedrijf dat bestaat uit 82 bedrijven 

die gevestigd zijn in 18 landen met een totaal van 

9100 werknemers.  

 

DiverTo en vDl ontwerpen, produceren en testen 

samen volgens de hoogste europese kwaliteits-

normen, en alles wordt uitgevoerd in nederland. we 

zouden u graag verwelkomen voor een kop koffie en 

willen graag weten wat u denkt en wat we kunnen 

verbeteren voor u.

Enjoy the ride. Team DivErTo.

in samenwerking 
met vDl

Diverto
team
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1. oprichting van  

het bedrijf.

2. winnaar new venture 

business plan 

competitie voor 

start-up ideeën.20
04

1. eerste design van 

complete machine 

platform.

2. Testen en verbeteren 

van opvouwbare 

kraan. 20
08

1. subsidie van de 

europese Unie 

om werktuigdrager 

platform te 

ontwikkelen.

2. onderzoeken & 

ontwerpen van 

eigen platform.

Presentatie van 

opvouwbare kranen op de 

bauma-beurs in münchen 

– iDea (gold) Design 

award van de industrial 

Designers society of 

america.

20
09

20
07

1. eerste prototype van 

opvouwbare kraan.

2. winnaar shell livewire, 

start-up competitie.

3. subsidie van het 

ministerie van 

economische zaken 

voor het ontwikkelen 

van technologie 

van opvouwbare 

kranen samen met 

partners Technische 

Universiteit Delft en 

eTec.

20
05

opvouwbare kraan 
octrooi verleend in 
europa.

opvouwbare kraan 
octrooi verleend in 
amerika.

octrooiaanvraag 
voor werktuigdrager 
platform.

1. constructie/testen van 

platform prototype.

2. galabaU innovatie 

medaille, nurnberg.

20
10

1. onderzoeken & 

ontwerpen van 

productie model 

DiverTo Qs 100.

2. Testen van 

werktuigdrager 

platform.

20
11

Testen en optimaliseren 

van nieuwe prototypes.

20
06

1. samenwerking met vDl groep.

2. Testen van DiverTo Qs 100.

20
12

1. Testen van 

DiverTo Qs 100.

2. rDw type 

goedkeuring  van 

DiverTo Qs 100.

3. start voorbereiding 

productie Qs 100.

20
13

GEPATENTEErD

GEPATENTEErD

De weg naar 
innovatieve 
Doorbraken

Twee nieuwe 
octrooiaanvragen.

1. nieuwe octrooiaanvraag.
2. model rechten verleend voor 

DiverTo Qs 100.
3. Tweede patent op opvouwbare 

kraan verleend.

1. opvouwbare 
kraan octrooi 
verleend in azië.

2. handelsmerk & 
modelrechten 
wereldwijd.

1. Tractor werktuigdrager 
platform octrooi verleend.

2. vier nieuwe 
octrooiaanvragen.

GEPATENTEErD

GEPATENTEErD

GEPATENTEErD

GEPATENTEErD

GEPATENTEErD
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het huidige economische klimaat daagt ons uit om innovatief te blijven. gedurende deze hardere jaren 

willen we er allemaal voor zorgen dat de generaties die volgen nog kunnen genieten van onze planeet. 

DiverTo is een groot voorstander van een schoner milieu en we willen hier een rol in spelen.

Tier-4 interim / stage iiib emissiewetgeving vereist zeer schone motoren. Dit betekent dat er van onder 

andere uitlaatgasrecirculatie egr, dieseloxidatiekatalysators (Doc), Diesel Partikel  filters (DPf) of een 

selective catalytic reduction (ad blue) of een combinatie daarvan gebruikt gemaakt moet worden. 

Deze oplossingen vereisen meer  koeling, nieuwe on-board elektronica en frequenter onderhoud. 

vanwege deze mandaten worden machines en voertuigen met een verbrandingsmotor steeds duurder.

ToTAlE kosTEN PEr uur

DiverTo biedt een stijl van werken aan waarbij u kunt heroverwegen hoe om te gaan met uw vaste en 

variabele kosten, en hoe u het rendement van uw machines kunt optimaliseren.

1.  bestuurder / Piloot  salaris
2.  inclusief alle werkgeverslasten 

WErk vAN 
1 WErkNEmEr

1.  gemiddeld brandstofverbruik per gewerkt uur BrANDsToffEN

1.  gepland onderhoud
2.  olie verversen
3.  filters

1.  smeermiddelen
2.  banden
3.  andere kleine slijtdelen 

1.  machineplanning
2.  onderhoudsplanning
3.  andere administratieve kosten

1.  verschil tussen nieuwprijs en restwaarde over 5 jaar.

1.  financiering 

1.  registratiekosten / wegenbelasting
2.  schadeverzekering
3.  aansprakelijkheidsverzekering
4.  Diefstalverzekering

1.  kosten van het gebouw waar machines en 
 werktuigen opgeslagen worden

rEGElmATiG 
oNDErhouD

klEiN 
oNDErhouD

ovErhEADkosTEN

WAArDE-
vErmiNDEriNG

rENTE

BElAsTiNG / 
vErzEkEriNGEN

huisvEsTiNG

in het algemeen zijn salarissen, brandstofprijzen en andere overheadkosten stijgende, en als we winstgevend 

willen blijven en onze levensstandaard willen behouden, moeten we waarschijnlijk langer werken voordat 

we van ons pensioen kunnen genieten. in wezen zouden we graag enerzijds de variabele kosten willen 

verminderen, en anderzijds optimaal gebruik willen maken van de vaste kosten van machines. 

gebaseerd op 700 gebruiksuren/jaar, over een periode van 5 

jaar. Percentages van de totale kosten per uur van apparatuur 

variërend van 37kw / 50 Pk - 86kw / 115 Pk

v
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s
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N
v
A

s
T
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De werelD  
veranDert  
veranDermee 

35%

19%

8%

3%
3%

21%

5%
3%
2%
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Presteren is belangriJk
Diverto’s uitdaging is om de bestuurder van state of the art instrumenten 

te voorzien met een soepele overgang tussen applicaties, zonder de 

gebruikelijke compromissen. we ontworpen, ontwikkelden en testten de 

Qs 100 voor bijna 5 jaar vanaf begin tot eind, en waren niet gebonden 

aan een reeds bestaand platform. 

het allereerste uitgangspunt is dat de prestaties van de DiverTo Qs 100 zeer goed werken in vergelijking 

met platformen met slechts een enkele functie.  

het tweede is de synergie tussen de vier belangrijkste functies van de DiverTo Qs 100: graafmachine, 

wiellader, Tractor  en maai-arm . elk geïnstalleerd onderdeel wordt gebruikt in al zijn vier applicaties.

alles bij elkaar opgeteld kan de DiverTo Qs 100 als volgt worden samengevat - mobiliteit zowel op de weg 

als off-road , ergonomisch, compact, intuïtieve besturing en Prestaties.  

algemeen

bruto motor vermogen

koppel 

Topsnelheid

brandstoftank

hydraulische tank

Druk hydraulisch systeem

first auxiliary flow

graafmachine 

graven / maaihoogte

horizontaal graafbereik

graafdiepte

opbreekkracht lepelsteel

losbreekkracht

wiellaDer 

hoogte scharnierpen

kieplast recht vooruit 

laadschop opbreekkracht

TracTor

hefvermogen 24’’ achter 3Ph pinnen

aftakasvermogen op 540/1000 rPm

maaien 

horizontale maai bereik met hor. maaier

kw

nm

km/u

l

l

bar

l/min

mm

mm

mm

kn 

kn 

 

mm

kg

kn 

 

kg

kw

 

mm

eenhedenspecificatie DiverTo 

DiverTo markT gemiDDelDe

86

481

40

150

130

250

120

5400

5800

3200

22

41

 

3156

2200

36

 

2500

48

 

5700

0% 100% 150%50% 200%

167% 

154% 

216% 

189% 

100% 

181% 

143% 

98%

99% 

88% 

83% 

99% 

97% 

77% 

88% 

91% 

97% 

111%

*

* oPmerking: met tegengewicht of steunwielen

opmerking: De markt gemiddelden die in de bovenstaande tabel aangegeven worden zijn gebaseerd op het marktsegment van DiverTo Qs 100. 

De gegevens worden afgeleid en het gemiddelde wordt genomen van de 2013 brochures van: hitachi zaxis 52U, caterpiller 305D cr, kubota 

U55-4, Doosan e55w, hyundai 55w-9, wacker neuson 6503, volvo l25f, ahlmann as50, kramer allrad 480, komatsu wa 65, bobcat s850, 

fendt 210 vario, valtra a93 hi Tech, john Deere 5101e limited, john Deere 5100m, jcb 2cXs, john Deere 310k eP, mcconnel Pa60, mulag 

mfk500, noremat Tonica 50, Unimog U20, hiab Xs044, Palfinger Pk4200.
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wij plaatsen u in het hart van de machine waardoor u absolute controle heeft. met 

behulp van de afstandsbediening is zelfs buiten de cabine een minimale 

hoeveelheid fysieke arbeid nodig.

 

eenmaal op het gemak met de functionaliteiten van een DiverTo Qs 100, heeft 

u een platform dat naar uw wensen kan worden afgestemd door het selecteren 

van verschillende soorten programma instellingen en prioriteiten. we blijven bezig 

met de ontwikkeling van optionele softwarepakketten waarmee u complex werk 

en applicaties kunt uitvoeren die u in uw stoutste dromen niet had kunnen 

verwachten. 

 

wij geven u de kracht van ultieme vrijheid en flexibiliteit met onbeperkte

mogelijkheden, zowel op de weg als off-road. 

De Diverto Qs 100 is gecertificeerd als een standaard T1 tractor, dit 

betekent dat u gewoon op de openbare weg mag rijden met 40 km/u. ga bij uw 

lokale autoriteiten na of in uw land een rijbewijs een vereiste is voor het rijden van 

een tractor.

De man en ZiJn maChine

alle generaTies zoUDen moeTen kUnnen genieTen 

van heT vermogen van De machine, in combinaTie 

meT veel comforT en een inTUïTieve beDiening.

13



beDenk DaT U binnen slechTs

60 seconDen van een normale

graafmachine naar een 100% 

wiellaDer veranDeren kUnT

Dat is precies wat u krijgt met een DiverTo Qs 100

met een enkele druk op de knop vanuit de cabine.

en wanneer de transformatie is voltooid zijn de

besturingselementen automatisch ingesteld in de

door u gekozen modus met het  juiste gevoel 

dat u gewend bent.

transformeer  
in 60 seConDen

Drievoudig gepatenteerd door DiverTo

kraangeometrie en cilinderposities
identiek aan standaard graafmachines

laderschop frame en cilinderposities
identiek aan standaard wielladers

GEPATENTEErD

GEPATENTEErD
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een echTe graafmachine 

roTeerT onbePerkT 360°. Deze 

vrijheiD van beweging gelDT 

ook voor anDere Tools  Die U 

aanslUiT oP De snelwissel .

360 o
onbePerkt
bedenk dat u aan de voor- en achterkant grind,

zand of grond kunt verspreiden of storten. overweeg 

een maai-arm  waarmee u in elke gewenste hoek 

kunt manoeuvreren. bespaar tijd met het verplaatsen 

van het voertuig en vermijd met gemak obstakels en 

hoeken. 

als pure graafmachine, berm maaier en lader 

met 360° rotatie  heeft deze machine al 3 

hoofdfuncties. om 4 functies met slechts één 

platform te krijgen kan deze ook als gewone tractor 

gebruikt worden. het mooie is dat u de 3-punts 

hefinrichting te allen tijde beschikbaar heeft. Dat is 

wat wij Synchronisatie noemen.

De 3-punts hefinrichting heeft gestandaar-

diseerde categorie ii afmetingen. hij lift en 

zweeft.  elke applicatie kan als een maaier, 

grondfrees , of steenverwijderaar laag bij de 

grond vooruit getrokken worden. De 3-punts 

hefinrichting heeft ook een druk-functie. Door 

het koppelen van een laadschopbak  kunt u 

extra stabiliteit krijgen voor tijdens het graven.

 

De PTo kan worden gekozen bij 540 en

1000 rpm. het is hydrostatisch aangedreven en

beschermt hiermee de dieselmotor wanneer 

deze energie verstrekt aan de applicaties bij 

zware belasting. 

 

vergeleken met een standaard tractor, biedt 

DiverTo een zeer ruime cabine. U kunt kiezen 

welke richting u wilt rijden met het selecteren van 

de “reverse” stuurknop. Dit stelt u in staat om 

te allen tijde makkelijk te kunnen sturen in twee 

richtingen.

al deze QUaTTro synchro functionaliteiten

zijn uitsluitend wereldwijd gePaTenTeerD 

door DiverTo. 

GEPATENTEErD
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De afsTanDsbeDiening maakT heT 

mogelijk om alle bewegingen van 

De machine Te gebrUiken  zonDer 

DaT U hiervoor in De cabine hoefT 

Te ziTTen. heT besTUren van een 

machine van DiT kaliber is nog 

nooiT zo makkelijk geweesT. 

hiermee hebT U een veiliger en 

beTer overzichT. De 

afsTanDsbeDiening is ergonomisch 

onTworPen en al haar fUncTies 

zijn iDenTiek aan Die in De cabine.

gezondheid-en veiligheidsvoorschriften worden steeds 

strenger om werknemers te beschermen tegen  

fysiek werk. het oppakken en verplaatsen van zware 

ladingen wordt makkelijk gemaakt met de nauwkeurige 

afstandsbediening. hiermee wordt de kans ook kleiner 

dat de bestuurder vermoeid of ziek wordt en aan de 

andere kant stijgt het enthousiasme en de motivatie. 

een exclusief patent is door DiverTo aangevraagd. 

totale Controle

PATENT AANGEvrAAGD
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sChone kraChtige motor

john Deere Power Tech 4045 is een 4 cilinder 4,5 liter T4i 

Turbo motor met 4 kleppen per cilinder en 2 balansassen 

voor een comfortabele 115 hP/86 kw met exceptioneel 

koppel van 481nm.

Uitlaatgasrecirculatie (egr), dieseloxidatiekatalysator (Doc),

en de Diesel Partikel  filter (DPf) verminderen de roetuitstoot 

(Pm) van de DiverTo Qs 100 met bijna een factor 10 

vergeleken met motoren kleiner dan 74 hP/55kw. De 

DiverTo Qs 100 is ook een stuk schoner in termen van 

nox + hc gassen in vergelijking met veel kleinere motoren, 

volgens de ePa en eU-emissie regelgeving. een schonere 

planeet betekent ook een gezonder werkomgeving voor u en 

collega’s op de werkplek.

De DiverTo Qs 100 maakt gebruik van een 

gepatenteerde pomp constellatie aan beide zijden van 

de motor. allereerst zorgt deze voor een lager geplaatste 

motor, waardoor de zwaartekracht van de machine lager 

komt te liggen over de grote achterwielen. Ten tweede kan 

onderhoud aan de 4 hydraulische pompen en motor 

filters binnen minimaal bereik gebeuren. 

opwaarts gerichte en verticaal 
gefilterde uitlaatgassen buiten 
de cabine. Positionering is 
gepatenteerd door Diverto.

het luchtfilter is aan de 
andere kant van de uitlaat 
geplaatst zodat u schone 
en frisse lucht binnen krijgt. 

Proportioneel 
gereguleerde 
hydraulische koeling 
van de fan van de 
motor draait zoveel 
als nodig is om 
brandstoffen te 
besparen.

alle componenten zijn 
zo gepositioneerd  om 
een contragewicht te 
elimineren met een 
sterke bovenwagen . 
Diverto gepatenteerd.

airconditioning en 
verwarming laat frisse 
lucht in ver weg van de 
uitlaat.

TIER FOUR

C

OM P LIANT

GEPATENTEErD

GEPATENTEErD
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zomerlenTe winTer

zomerlenTe winTerherfsT

herfsT

<  Power Take off & 3-Punts hefinrichting Te allen Tijde beschikbaar  >

<  115 hP/86 kw vermogen  & 481 nm koppel  >

<  40 km/u Topsnelheid  >

<  360° kraan, maaier en  cabine rotatie  >a
l
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elk seiZoen in Pole Position

<  maaien 360°  >

<  wiellader 360° & vorklift  >

<  Tractor  >

<  graafmachine & liftkraan 360°  >

23



meer Dan ooiT willen hoveniers  PassenDe 

en snelle oPlossingen Tegen lage 

kosTen . beDenkT DaT U slechTs één 

machine hoefT Te gebrUiken. 

U heeft geen vrachtwagen nodig om verschillende machine-

eenheden te transporteren, u kunt de Diverto Qs 100 met 

40 km/u op de openbare weg rijden met al de nodige tools 

gekoppeld of op de aanhanger.

De Qs 100 – met een massa van 6.2 ton – is zeer behendig en 

heeft een lage bodemdruk. Dit maakt hem ideaal voor parken, 

golfbanen en boerderijen. spring er simpelweg in met een team 

van twee om klussen wanneer en waar dan ook efficiënt te klaren 

zonder de nood voor een tweede voertuig of voor het huren van 

andere uitrusting. een DiverTo koppelt met zowat elk werktuig 

met een uitzonderlijke proportionele bediening.

maaier

gegarandeerd een 

veilig en comfortabel 

maaiproces van 

bermen en sloten.

golfbaan-
onDerhoUD  

De grote hoeveelheid van 

beschikbare gereedschappen 

op een enkele Diverto Qs 

100 maakt het inzetten en 

onderhouden van andere 

machines overbodig.

sTrUik/
heg 
maaier
met dank aan 

de proportionele 

besturingsmode van de 

maaier en de wendbare 

cabine heeft u altijd 

goed zicht over uw 

werkzaamheden en de 

weg zonder dat u uw 

nek hoeft te draaien. 

UitgerUst  
voor een vrUChtbare 

lente

6m

ToTale reikwijDTe 
van 6m

360o

einDeloze kraan en 
cabine roTaTie

rDw TyPe 
goeDkeUring 
voor oPenbare 
weg  meT 40 
km/U inclUsief 
aanhangerlasT 
ToT 5 Ton

40km/u
25



kronkelende  dorpsstraten, steden

en zelfs de grootste metropolen 

kunnen worden aangepakt met 

een Qs 100. Dankzij het feit dat de 

machine met aanhangwagen legaal 

op de openbare weg mag rijden met 

40km/u heeft u geen andere transport 

middelen nodig. minder weg blokkades, 

minder verkeer opstoppingen en 

4 functies in een extreem krachtig en 

compact DiverTo Qs 100 platform.

UitgerUst voor 
een hete Zomer

rijDen en 
sTUren

in 2 richtingen

is mogelijk 

gemaakt met een 

druk op de knop.

alle hydraulica en

rijprecisie zijn

Proportioneel aan 

te sturen. 

2.5ToN

100%

De caTegorie
ii 3-PUnTs 
hefinrichTing
TilT oP ToT

laaD, 
TransPorTeer, 
lifT & PlaaTs 
meT slechTs 1 
machine

afsTanDsbeDiening sleUvengraver PalleTfork 
U hoeft zich niet in de cabine te bevinden 
om de afstandsbediening te gebruiken. 
sterker nog, hierdoor kunt u dichtbij uw 
werkzaamheden zijn en zeer precies te 
werk gaan. 

U kunt de cabine in een hoek van 90° 
draaien en zijwaarts rijden. vanuit deze 
positie heeft u een goed overzicht over 
zowel het werktuig als de richting waarin u 
beweegt.

alle tools machines van DiverTo partners 
voor de laadschop functie kunnen ook 
worden gebruikt aan  de 3-punts 
hefinrichting. Dit leidt tot een dubbele 
functionaliteit in twee richtingen voor 
gesynchroniseerde combinaties.

heT comPacTe 

formaaT van De Qs 100 

maakT heT mogelijk

om gemakkelijk Door 

DichTe sTeDelijke 

gebieDen Te 

manoeUvreren.
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4x4

afsTanDs-
beDiening

Door twee instru-
menten tegelijk te 
gebruiken bespaart 
u zich een extra 
machine, terwijl uw 
zicht op beide
gereedschappen 
ideaal is.

blaD-
blazer & 
klePel-
maaier

voor superieure 
zichtbaarheid
op de hout-
versnipperaar
gebruikt u simpel-
weg de afstands-
bediening. zo kunt
u efficiënter werken. 

bosboUw-
lier 

UitgerUst voor
  voor een rUwe 
herfst

100Pk/74kW

ieDere keer wanneer U De Twee 

gereeDschaPPen aanslUiT, gebrUikT 

U De Qs 100 efficiënT en besPaarT 

U zich waarschijnlijk een TweeDe 

machine.

De 100 Pk netto john Deere motor geeft u genoeg

kracht en vermogen om vele functies gesynchroniseerd

te gebruiken zoals rijden, zwenken, het gebruik van de 

3-punts hefinrichting, aftakas en de hout klem, en dit 

allemaal tegelijk.

wanneer u de lier
gebruikt met 
3-punts  hef-
inrichting en PTo, 
heeft u nog steeds
uw arm beschik-
baar voor een
hout klem.

NET
HYDRAULISCHE
KRACHT
BESCHIKBAAR

* research made on behalf of Diverto Technologies bv itself.

off-roaD 
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hoge cenTrale 
ziTPosiTie voor 
veilig en goeD 
overzichT

40kN

TracTie voor
sneeUwschUiven 
of sneeUwfrezen 

De winTer eisT harDe maaTregelen.

De DiverTo Qs 100 geefT U De jUisTe 

gereeDschaPPen om heT oP Te 

nemen Tegen sneeUw en ijs.  

De hydrostatische rijaandrijving geeft u een trekkracht 

van 4 ton. alle tractor en kraan hydrauliek wordt 

proportioneel aangestuurd, met inbegrip van een arm-

dempend systeem, wat resulteert in meer rijcomfort.

hyDrosTaTische 
aanDrijving

40km/u

De PTo voorziet de
machine van 540 
of 1000 rPm 
met 65Pk/48kw. 
3 proportionele 
hydrauliekaan-
sluitingen met 
40l/min bij200 bar

sneeUw-
frees

12v aansluiting
en 3 proportioneel
gestuurde 
hydrauliekaan-
sluitingen

zoUT-
sTrooier

De 4 verschillende
soorten koppelingen; 
50mm,80mm, 
clevis en Pitonfix 
waarmee elk soort 
van aanhanger
gesleept kan worden

zoUT-
sTrooier 
aanhanger

UitgerUst voor
voor een harDe 
winter
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veiligheiD heT hele jaar Door! meT 40 km/U is De zichTbaarheiD 

oP De weg beTer Dan gemiDDelD vanwege De hogere ziTPosiTie,

Terwijl De hoogTe van De Qs 100 lager is Dan ieDer anDere

roTerenDe mobiele kraan.   

in de wiellader modus , is er geen motorkap of arm  die uw zicht op de rijrichting of uw zijkanten blokkeert. De grote 

voorruit en volle glazen deuren zijn de nieuwe standaard  in de industrie. minder dode hoeken verhoogt de veiligheid voor 

u, uw collega’s en het verkeer aanzienlijk, vooral in stedelijke gebieden. Daarnaast heeft de bovenwagen een uitzonderlijk 

korte radius in vergelijking met mobiele kranen met hetzelfde motorvermogen. 

 2
7

5
5

 m
m

4900 m
m

veilig en ComPaCt

onbelemmerD 
UitZiCht, 
mobiliteit, 
ComPaCtheiD en 
Comfort. Diverto 
heeft het 
allemaal.
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1

2

3

5

6

De breedste deuren in de industrie aan beide zijden 

voor extra gemak tijdens het in- en uitstappen

De passagiersstoel zorgt voor comfort voor een team 

van 2 op weg naar de werkplek

het dakraam geeft zicht op de kraan in de hoogste stand 

zijspiegels aan beide kanten

zonneklep beschermt u tegen laag zonlicht

links en rechts meeverende en kantelende console

comforTable 
seaTing 

The grammer 95a is equipped with an air 
suspended 12v compressor, including 
height adjustments and lumbar support. 

1. close-up mobile phone holder rendering 
>>15 words<<

2. air flow havac rendering
3. side photo shot from alex and john 

looking forward
4. seat photo with arm rests upright position

3

4

1

2

1

1

6

6

22

4

3

4

4
5

siDe by siDe 
DiverTo brengT heT woorD

“besTUUrDer comforT” ToT een 

absolUUT hoger niveaU. De Qs 

100 is gecerTificeerD als een 

TracTor voor oP De oPenbare 

weg voor 2 Personen meT een 

maXimUmsnelheiD van 40 km/U. 

naTUUrlijk is hij roPs/foPs 

goeDgekeUrD.

GEPATENTEErD
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1

4

2

2

3

4

7

1

5

5

6

6

7

7

2

3

1

1

2

2

1

1

2

2

3

3

4

4

5

6

5

7

6

8

7

9

9

8

10

10

volleDig ProPortionele bestUring 

rEchTEr joysTick 
cENTrAlE BEsTuriNGs-
EENhEiD PrimAirE kEy PAD 
Proportionele 2de hydrauliekfunctie 

cruise control hydrostatische aandrijving 

vooruit / neutraal / achteruit 

kleurenbeeldscherm met Pin code

gashendel

motor  start/stop

TWEEDE kEy PAD 
secundaire functies

Power mode-switch

BEsTuurDErs sToEl vAN GrAmmEr
comfort in hoogte verstelbare luchtgeveerde stoel met verwarming

linker en rechter armconsoles die in hoogte verstelbaar zijn

rechter armconsole in hoogte, naar voor en achter verstelbaar

geïntegreerde verstelbare rugleuning 

verstelbare lendensteun

zijwaartse steun aanpassing

verstelbare armleuningen vooruit/achteruit

1

2

3

4

4

liNkEr joysTick 
Dubbele hand veiligheid knop

verstelgiek  proportioneel

Proportionele 3de hydrauliekfunctie 

Proportionele 1ste hydrauliekfunctie 

iso Euro GrAAfmAchiNE EN lAADschoP BEsTuriNG + iNclusiEf iNTElliGENTE TEruGkoPPEliNG

1

2

3

Proportionele zweefstand van 

maai-arm 

alle tractor functies proportioneel

alle wiellader functies

alle kraan bewegingen

inclusief /rotatie bovenwagen

DiEfsTAl PiN sTArT coDE + ErGoNomischE iNTuïTiEvE BEsTuriNGsElEmENTEN
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hoge kwaliteit ComPonenten
De visie van DiverTo is om hoog kwaliTaTieve  oPlossingen Te boUwen 

voor haar klanTen meT behUlP van sTaTe-of-The-arT ProDUcTie-

meThoDes. DiT is Dan ook De reDen DaT alle consTrUcTieDelen in 

neDerlanD meT De roboT gelasT worDen.  

De frames hebben allemaal een sandwich ontwerp om het gewicht te verminderen. en zowel het onderstel als de 

bovenwagen  worden ondergedompeld in corrosiebestendige kataforese zink-fosfaat. Dit is een behandeling die 

automobielindustriewaardig is. 

we kiezen er  voor om samen te werken met leveranciers uit europa, japan en amerika. Deze partners kiezen we 

op basis van hun welverdiende reputatie voor het leveren van producten van hoge kwaliteit.  

PATENTED
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werk 
harD 
en slim
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voor-of achterwiel sturen: reverse steering

hydrostatische aandrijving: gesloten circuit  

  a. werk modus 

  b. Transport modus 

  c. economische modus  

beide assen 100% sperdifferentieel 

hoofDvenTiel 
en PomP 
hoofdventiel en pomp 
flow sharing en load sensing Dubbelzijdig  rempakket

Dubbelzijdig rempakket 

PTo PomP
en moTor
open circuit 540 & 1000 rPm 

2-wiel  & 4-wiel aandrijving

1. 2-wiel & 4-wiel aandrijving 

2. Differentiaalsper 2 assen 

3. reverse steering

1

2

3

hyDraUlisChe kraCht

De DiverTo Qs 100 is ontworpen 

voor echt off-road werk. nadat u op 

de weg in 2-wiel aandrijving rijdt om 

brandstof te besparen, kunt u

wanneer u zich op ruiger terrein 

bevindt de 4-wiel aandrijving - 

aanzetten voor maximale tractie. 

bij het rijden in de richting van de 

3-punts hef, passen de stuurkarakter-

istieken zich automatisch aan waar-

door u alle comfort behoudt. Druk 

simpelweg op reverse steering.
GEPATENTEErD

oscillerende vooras + blokkering
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traCtor
PATENT AANGEvrAAGD

Uitstekend zicht op 3-punts hefinrichting en de aftakas 
tijdens het aan- en afkoppelen van werktuigen

Topstang koppeling
mechanisch of 
hydraulisch verstelbaar.

PTo 48 kw / 65 Pk
540 & 1000 rPm

3-Punts hefinrichting 
category ii met 2,5 ton 
liftcapaciteit: lift-, Druk- 
en zweeffunctie 

externe bedieningsknoppen  
voor de 3-punts hefinrichting 
en aftakas 

luchtrem, hydraulische 
rem, elektrische 12v 
7-pin en 3-pin
aansluitingen.

scharmüller trekblok,
T1 gecertificeerd

Tot 3x Proportionele
hydrauliekfuncties ,
max 40 l/min met 
200 bar

GEPATENTEErD

GEPATENTEErD

GEPATENTEErD
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graaf
maChine

De bestuurder is
in het midden van 
de zwenkrotatie
en het machine 
platform gepositioneerd

laadschop kan gebruikt 
worden als stabilisator in de 
3-punts hefinrichting

Uitzonderlijk goed zicht 
vanaf de bestuurderspositie
recht op de graafbak.

reverse steering met 
één druk op de knop

kan gekoppeld blijven 
tijdens het rijden

40 km/u is beste top 
snelheid in zijn klasse

3-delige verstelgiek
DiverTo standaard 

Prop 2de en 3de 
hydrauliekaansluiting 
beide max 40 l/min bij 
240 bar

Proportionele 1ste 
hydrauliekaansluiting : 
max 120l/min bij 240 bar 
bij 2.000 rPm

12 v 3-Pin aansluiting

481 nm motor 
koppel zorgt voor 
een stabiele en 
krachtige graaf 
cyclus 

3x GEPATENTEErD

GEPATENTEErD
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wiel 
laDer

kleine achterwielen 
sturen in reverse 
steering mode 

laadframe kan 360° 
graden draaien 

Parallel lift functie 

alle zware technische 
componenten 
draaien tegenover het 
laadframe  

Proportionele 1ste  
hydrauliekaansluiting: 
max 120l/min bij 240 bar 
bij 2.000 rPm

centrale zitpositie bestuurder
comfortabele en gecertificeerd
ruimte voor passagier

40 km/u topsnelheid beste in zijn 
klasse. gecertificeerd voor openbare 
weg met aanhanger.

reverse steering met 
één druk op de knop

40 kn 4x4
Tractie 

Proportionele 2de en 3de 
hydrauliekaansluiting beide max 
40 l/min bij 240 bar

GEPATENTEErD

GEPATENTEErD

GEPATENTEErD
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arm 
maaier

alle zware technische 
componenten draaien 
tegenover de maai-arm. 
Dit resulteert in een kleine 
totale massa en een beter 
brandstofverbruik per 
gemaaide meter

86 kw/115 Pk bruto 
vermogen met 481 
nm  koppel zorgt voor 
professionele maai 
efficiëntie

Proportionele instelbare 
zweefstand voor de 
maaifunctie 

40 km/u gecertificeerd 
voor openbare weg met 
gekoppelde aanhanger 

cruise control voor 
mooi maaibeeld

Proportionele 1ste 
hydrauliekaansluiting : 
max 120l/min bij 240 
bar bij 2.000 rPm

Uitzonderlijk zicht  op de 
maai-arm en 3-punts 
hefinrichting

Proportionele 2de en 3de 
hydrauliekaansluiting 
beide max 40 l/min bij 
240 bar 

zweefstandfunctie

3-Punts hefinrichting/
PTo altijd inzetbaar met 
netto 48 kw/65 Pk

reverse steering met 
één druk op de knop

GEPATENTEErD

GEPATENTEErD GEPATENTEErD
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sUPerieUr 
onDerhoUDsgemak 
DiverTo ontwierp en ontwikkelde de 

Qs 100 vanaf begin tot eind.

Toegang en comfort voor onderhoud waren 

prioriteiten. onderweg ontwikkelden we innovatieve 

oplossingen en patenteerden we deze. Dit betekent 

dat in elk van de 4 modi u gewoon de motorkap kunt 

kantelen voor eenvoudige toegang voor dagelijkse 

controles en tankbeurten. voor het secundair 

onderhoud, kunt u de zijskirts verwijderen. voor het 

bereiken van alle onderdelen, kan de cabine worden 

gekanteld met de handpomp. en de counter-cover 

kan verwijderd worden met  6 bouten.

een ongelooflijk compacte machine met een 

uitzonderlijke Tier 4i/stage iiib krachtbron van john 

Deere en zeer goed te onderhouden.

 

cabine kantelt met 48° 

in zowel de lader- als 

graafmachine modus

De motorkap kantelt verticaal tot 2m 

vrij en dit is ook mogelijk wanneer de 

3-punts werktuig aangekoppeld is. 

counter cover kan 

makkelijk verwijdert 

worden voor 

exceptioneel bereik van 

de motor en hydrauliek

De box aan de 

rechter zijde heeft alle 

besturingselementen 

voor de onderwagen. 

gecentraliseerd voor 

onderhoud.

linker zijde geeft 

toegang tot Diesel, 

motorolie, koelvloeistof, 

batterij en lucht filter

De linker en rechter zijskirts 

kunnen makkelijk verwijderd 

worden voor de toegang tot de 

elektronica en cabine filter 

kanteling van de 

cabine met handpomp 

met 2 cilinders, duurt 

slecht enkele minuten

GEPATENTEErD GEPATENTEErD

GEPATENTEErD
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De DiverTo Qs 100 worDT geProDUceerD in 

Drie versies, namelijk De rev, Pro en maX. 

alle Drie hebben ze heTzelfDe 

moTorische vermogen, hyDraUlische 

krachT en fUncTionele mogelijkheDen. De 

rev, Pro en maX verschillen in heT 

algemeen in comforT en QUa 

hyDraUlische fUncTies.

De rev versie is het zeer uitgebreide, goed uitgeruste basismodel 

met een open cabine. De Pro-versie bevat alle functies die de rev 

heeft zoals standaard kraan, zweefbak en ride control. hiernaast 

heeft de PPr een derde hydrauliekfunctie met 40 l/min, 

proportionele arm zweef instelling , reverse steering, 2 hydraulie-

kaansluitingen met 40l/min 200 bar per stuk aan de achterzijde, 

verwarming en airconditioning systeem, werkverlichting en radio. 

De maX heeft alles wat de rev en Pro hebben en heeft hiernaast 

extra’s zoals de afstandsbediening, gPs systeem, achteruitkijk 

camera, diesel en cabine voorverwarming , een tweede 12v batterij 

en een derde hydrauliekfunctie met 40l/min aan de achterzijde.

De DiverTo Qs 100 

is een krachTige 

machine Die slechTs 

6.2 Ton weegT. De 

machine kan meT een 

seT van De volgenDe 

banDen UiTgerUsT 

worDen:

Trelleborg Twin 404 flotatie-

banden voor zachtere onder-

grond. Daarom zijn deze 

ideaal voor landschapsbeheer, 

golfbanen en parken.

 

hbi gsP + all-road banden zijn 

speciaal voor industriewerk voor 

een solide ondergrond.

Comfort klasse levels

clevis koppelaar80 mm kogel koppelaar50 mm kogel koppelaar Pitonfix

Diesel voorverwarmen van 

cabine en motor

luchtdrukrem radio multimedia set – 

Pioneer avic

afstandsbediening
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Diverto 
werkstiJl
DiverTo geloofT in eerlijk en harD werken. werken oP een mooie 

Dag meT een kraak helDeren blaUwe lUchT, maar ook TijDens een 

sneeUwsTorm.

bij alle tools die u iedere dag meeneemt naar uw werk, merkt u dat ze niet alleen beter taken uitvoeren dan voor-

heen. ze helpen u met een veel breder gebied van applicaties en dit alles in een zeer compact pakket, apps 

genaamd tegenwoordig. Dat is mobiel! Dat is slim! Dit idee wordt steeds meer gebruikt met machine platforms door 

gestandaardiseerde werktuigen, snelwissel systemen en tilt-rotators. het is een kwestie van inpluggen en werken maar.

DiverTo gebruikt ditzelfde principe en doet er alles aan om haar producten nog beter te maken en een betere manier 

van werken aan te bieden. stelt u zichzelf de volgende situaties voor, en hoe uw middelen tot productiviteit leiden. 

DIVERTO STIjl OuDE STIjl
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DIVERTO STIjl OuDE STIjl DIVERTO STIjl OuDE STIjl
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OnDERhOuDSTIjD

plannIng OVERhEaD

OpSlag
kOSTEn

DIVERTO STIjl OuDE STIjl

conclUsie:

De kosTenbesParingen Die gemaakT kUnnen worDen, sTaan nieT alleen 

rechTsTreeks in verbanD meT heT oPeraTionele gebrUik van De aPParaTUUr, heT 

Personeel en heT onDerhoUD. overweeg efficiënTie oP alle vlakken. minDer 

machines, minDer branDsTof en minDer TransPorT. heT zUinig omsPringen meT De 

naTUUr en zijn bronnen, bevinDT zich in heT Dna van DiverTo. 
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garantie en 
finanCiering

 DE voorDElEN vAN hET lEAsEN vAN EEN DivErTo Qs 100:

- geen grote som geld nodig, waardoor u meer kapitaal vrij maakt. 

-  zekerheid van gespreide kosten, waarmee u  grote onvoorziene uitgaven vermijdt.

-  in bepaalde situatie zou leasing fiscale voordelen kunnen hebben. controleer dit met uw accountant.

-   vervangingen van materialen worden makkelijker gemaakt, er kan beter aan uw toekomstige 

behoeften kan voldaan worden. Dit soort afspraken worden altijd op maat gemaakt.

-   De besluitvorming van het goedkeuren van een leasecontract voor een DiverTo Qs 100 kan vaak 

op een lager niveau geschieden binnen uw organisatie.

  neem contact op met uw DiverTo dealer om de opties voor het leasen van uw eigen  

DiverTo Qs 100 te verkennen.

garanTie: elke DiverTo Qs 100 is zorgvuldig ontworpen en gebouwd, en bestaat uit top

kwaliteit componenten. Daarom bieden wij een keuze van 1of meerjarige garantie plannen aan. 

financiering: DiverTo is trots om een samenwerking met De lage landen financial 

service (Dll) aan te kondigen. Dll is als dochteronderneming van de rabobank groep 

een internationale leverancier van financiering van activa, vendor leasing en andere financiële 

producten. Dll is in ruim 35 landen te vinden.
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De DiverTo Qs 100 geefT U De

fleXibiliTeiT om een breeD scala

van werkTUigen aan Te koPPelen,

waarDoor U in sTaaT benT om bijna

alle soorTen Taken UiT Te voeren. 

er zijn oP De markT ToT wel 200

verschillenDe soorTen 

insTrUmenTen Te vinDen Die Passen 

bij De DiverTo Qs 100.

DiverTo heeft al een selectie van bekende 

leveranciers gemaakt. het merendeel van de tools zijn 

gestandaardiseerd; sommige tools zijn aangepast voor 

betere prestaties op een DiverTo Qs 100.

De aanbevolen gereedschapspartners zijn Dücker, 

fae group, farmi forest, hbi Tyres, herder, 

hks construction Technology, lehnhoff, oilQuick, 

Pladdet, Trelleborg Tyres en Trilo.

tool Partners
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sPeCifiCaties

lift cap front - 0m high - 3m out

lift cap front - 0m high - max out

lift cap front - 1m high - 2m out

lift cap front - 1m high - max out

lift cap front - 2m high - 2m out

lift cap front - 2m high - 3m out

lift cap rear - 1m high - max out

lift cap rear - 2m high - 3m out

lift cap side - 1m high - 2m out

lift cap side - 1m high - max out

lift cap side - 2m high - 2m out

lift cap side - 2m high - max out
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0

0

breedte [totaal]

breedte [vervoer]

lengte [totaal]

lengte [vervoer]

hoogte [totaal]

hoogte [vervoer]

breedte cabine intern

hoogte cabine intern

brandstoftank

hydraulische tank

hydraulisch systeem druk

eerste aux. flow

Tweede aux.flow 

Derde aux. flow

zonneklep

opbergbox

ruitenwisser (voor)

ruitensproeiers (voor)

Dakraam

luchtgeveerde stoel

extra stoel in de cabine

centrale zitpositie

geluidsniveau cabine [db] (2009-76 eg)

geluidsniveau buiten [db] (2009-63 eg)

verstelbare stuurkolom

volledig glazen deuren

Deurbreedte entree level

Deur links

Deur rechTs

breedte voorruit

verwarmingsvermogen

airco. vermogen 

roPs

foPs

kleurenbeeldscherm

afstandsbediening

achteruitrijcamera

radio

navigatie

2-richting rijdende cabine

modus selectie

Trekhaak

Trekhaak (gehomologeerd voor op de weg)

luchtcompressor / Tank

luchtdrukrem voor aanhanger

hydraulische rem voor aanhanger

voorbereide snelkoppeling (aux flow geïntegreerd)

motor

rijaandrijving

elektrisch systeem

Dimensies

capaciteiten

zwenken

cabine

ergonomie

veiligheid

extra’s

nr

nr

nr

l

rPm

kw

nm

g/kwh / rPm

nr

nr

km/u

km/u

kn

graden

mm

graden

v

amp

kg

kPa

mm

mm

mm

mm

kn

kn

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

rPm 

knm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

l

l

bar

l/min

l/min

l/min

db(a)

db(a)

nr

mm

mm

kw

kw

4

4

2

4,5

2200

86

481

219

1

ja

2 + kruip modus

14

40

39

40

5150

13

12

200

6350

5400

3640

5800

3200

22

41

1892

1527

4524

1157

2888

1514

600

1423

3000

653

2575

783

ja

ja

ja

ja

10

ja

10

370

Dimensies/
capaciteiten

motor merk / Type

cilinders

kleppen / cilinder

balansas

inhoud

Topsnelheid

bruto motorvermogen

bruto koppel

brandstofverbruik

Diesel voorverwarmd(motor / cabine)

Type aandrijfkracht

automotive-Drive

versnellingen

Topsnelheid (1ste)

Topsnelheid (2e)

Trekkracht max lage snelheid

stuurhoek

Draai radius

hoek van oscillatie Totaal

boord spanning

Dynamo ampèrage

gewicht

bodemdruk

graaf / maai hoogte

storthoogte

horizontaal graafbereik grond

graafdiepte

opbreekkracht lepelsteel

opbreekkracht bak 

2145

2145

4900

4420

2770

2755

1530

1445

120

130

250

120

40

40

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

79,5

76

ja

2

1100

ja

ja

1300

10

5,2

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

Joh Deere
PowerTech
4045HFC92

graven / kraan 
geometrie

lift capaciteit 
conform iso 10567

armzweefstand

bakzweefstand

instelbare armzweefstand

zwenksnelheid

zwenkvergrendeling

zwenkkoppel

zwenk overhang 

hydrostatisch
2wD / 4wD
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 1
0

0

3-punts hef / laadschopbak 
zweefstand

69



w
ie
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geometrie mm

mm

mm

mm

mm

graden

graden

kg

kg

kg

kg

kn

sec

sec

sec

sec

graden

rPm

2300

3156

3000

1300

2200

45

35

2250

2100

2200

2250

36

ja

ja

ja

5,5

5,5

3

2

360

10

ja

ja

ja

ja

ja

storthoogte

hoogte scharnierpen

max. stapelhoogte vork

storthoek

rollback hoek grond

kieplast rechte bak

kantelmoment rechte pallet

bak opbreekkracht

zweefstand

bal zweefstand

instelbare arm zweefstand

lift tijd (geladen)

zakken tijd

Dump tijd

crowd tijd

zwenkbereik

zwenksnelheid

zwenkslot

cabine draait met kraan

riDe conTrol / arm demping

3Ph beschikbaar 

PTo beschikbaar

reikwijdte bij max hoogte
(bak horizontaal)

reikwijdte horizontaal
(bak horizontaal)

Tipping load straight bucket 
full wheel Turn

kantelmoment rechte 
pallet

comfort

agrarisch

iso 14397-1

iso 14397-1

iso 14397-1

iso 14397-1

ja

ja

ja

ja

ja

cabine draait met arm mee

ride control / arm Demping

veiligheidskleppen op alle cilinders (en 474-5)

3-punts hefinrichting

PTo / aftakas beschikbaar 
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PTo

geometrie

Prestaties

zwenken

agrarisch

cat.

kg

kw

kw

l/min

l/min

l/min

kg

kg

mm

mm

mm

mm

graden

2

2500

ja

45

45

40

40

40

1042

4895

5500

5700

5700

4400

ja

ja

ja

ja

360

ja

ja

ja

ja

ja 

ja

3-Punts hefinrichting

hefvermogen 24’’ achter 3Ph pinnen

zweeffunctie

aftakasvermogen 540 rPm

aftakasvermogen 1000 rPm

extra prop. PTo aux 1

extra prop. PTo aux 2

extra prop. PTo aux 3

aanhanger Trekkracht geen remmen

hor. maai bereik met hor. maaier

maaihoogte

maai diepte bij 45°

zweefstand arm

zweefstand maaikop

instelbare arm zweefstand

3-delige maai arm

zwenkbereik

3Ph beschikbaar

PTo beschikbaar

maai arm en cabine rotatie

horizontaal maai bereik 
met verticale maaier

aanhanger Trekkracht met hydrau-
lische of pneumatische remmen

3-Punts 
hefinrichting 
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