Hiab Multilift
XR Light serie af kroghejs

Produktbrochure

Hiab Multilift XR giver
dig en fremragende
præstation
Maksimer din alsidighed

Når der monteres et Hiab Multilift XR Light kroghejs på en lastbil
på mellem 3,5 og 12 ton, omdannes den til et meget alsidigt kroghejs,
hvad angår præstation og alsidighed, da den samme lastbil kan
udføre en bred række opgaver. Hiab Multilift XR Light serie af
kroghejs kan også minimere tomgang og ventetid for lastbilen,
da det gør det muligt for lastbilen af transportere varer, mens
containeren anvendes et andet sted.
Helt nyt koncept

Den modulopbyggede serie af XR Light kroghejs er et teknologisk
gennembrud inden for aftagelig udstyrsteknologi. Dette enestående,
innovative design – som omfatter en enkeltpladet underramme,
fremragende geometri og forenklet konstruktion – skaber et helt nyt
koncept for brugere af aftagelige containere.

Forbedret udnyttelse af lastbilen

Maksimal sikkerhed

Den optimerede udformning af Hiab Multilift XR
kroghejs giver et fremragende forhold mellem lav vægt
/ høj styrke, hvilket betyder maksimeret nyttelast,
forbedret præstation for lastbil og højere rentabilitet.
Systemets fremragende geometri, der giver mulighed for
en lav aktionsradius under på- og aflæsning, gør det ideelt
til brug i anvendelse med lav frihøjde, hvilket forbedrer
alsidigheden yderligere.

Driftssikkerhed er en nøglefunktion i Hiab Multilift XR
kroghejset. Forkert betjening er faktisk umuligt, hvilket
gør systemet meget simpelt og nemt at bruge– selv
for mindre erfarne brugere. En automatisk, mekanisk
drevet containerlås sikrer en sikker aflæsning, mens
lastholdeventiler og reguleringsventiler giver en
maksimal sikkerhed i hydrauliksystemet.
Et unikt sikkerhedsniveau

Hiab Multilift XR Light serie af kroghejs giver en
fremragende præstation med hurtig og nem optagning og
afsætning af containere og tip. Serien Hiab Multilift XR
Light giver også et unikt sikkerhedsniveau samt en sikker,
jævn og problemfri drift.

Maksimeret alsidighed

• En bred række forskellige containere giver dig
mulighed for en alsidig brug af lastbilen.
• Containerne kan lastes, når de befinder sig på jorden.
• Minimeret tomgangs- og ventetider for lastbilen,
maksimeret rentabilitet.
Lav vægt

• Forholdet lav vægt / høj styrke maksimerer
nyttelasten.
• Og giver højere rentabilitet.
Driftssikkerhed

• Krogudformningen gør det muligt at gribe nemt fast i
containeren.
• Udelukker forkert betjening giver en sikker og nem
anvendelse.En containerlås giver et sikkert tip uanset
containertype.
• Ventiler, der holder fast på lasten, giver ekstra
sikkerhed.
Forbedret geometri

• Hurtig drift, kort betjeningstid.
• En lav aktionsradius gør det nemt at betjene den i
områder med lav frihøjde.
Let for ejeren

• Fremragende pålidelighed.
• Velafprøvet konstruktion minimerer service og
vedligeholdelse.
• Bredt servicenetværk – lokalt og globalt.

Grundlæggende data
XR 2S

XR 3S

XR 5S

XR 7S
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TOTALVÆGT AF KØRETØJ (t)

3,5

4,5

7,5

10/12

VÆGT AF UDRUSTNING (kg)

390 - 430

400 - 440

650 - 730

930 - 990

930

930

930

930

2,4 - 3,8

2,4 - 3,8

2,9 - 4,8

2,9 - 4,8

Tekniske data
OPTRÆKSKAPACITET (kg)

KROGHØJDE (mm)
CONTAINERLÆNGDE (min-maks) *
* Målt fra centrum krogbøjle til bagerste punkt på container.
Afhængig af containerudformning og underkøringskofanger placering.

Nemt og pålideligt
Det er lige så nemt at eje et Hiab Multilift XR kroghejs som at
betjene et! Den udførligt afprøvede og testede udformning giver en
fremragende pålidelighed og minimerer service og vedligeholdelse,
hvilket gør XR kroghejs til en ideel investering, når man ønsker at
øge produktiviteten for flåden af lastbiler. Et erfarent og omfattende
nationalt og internationalt servicenetværk er dedikeret til at gøre
dit liv som ejer af et XR kroghejs nemmere.
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Cargotec forbedrer effektiviteten af godshåndtering på land og til vands – hvor som helst

