EN NY ÆRA AF STYRKE OG KONTROL
INDFØRING AF MULTILIFT ULTIMA

PRODUKTBROCHURE

DEN NYE ÆRA ER
MULTILIFT kroghejs har længe været
markedsleder, når det kommer ydeevne og
pålidelighed. Med muligheder for hele spektret
fra basale til ekstra krævende opgaver, har
der altid været en MULTILIFT til at passe
ethvert behov.

Men det er ikke nok bare at være den bedste.
Det er derfor vi bringer kroghejs-teknologien

længere end nogensinde før. Forbered dig
på at møde MULTILIFT Ultima: den næste
generation af kroghejs.

MULTILIFT Ultima er udviklet med radikale
nyskabelser, der sikrer større kontrol, sikkerhed
og produktivitet i enhver lasteopgave. Fra
HiVision™ kamera-guidede funktioner og
avancerede tilslutningsmuligheder til et unikt

ANKOMMET
integreret vejesystem og intuitive kontroller på den
berøringsfølsomme skærm, repræsenterer Ultima
en ny æra for lasthåndtering - og for din forretning.

Den nye æra er ankommet.
Er du klar?

MULTILIFT ULTIMA BANEBRY
NYSKABELSER INDEN FOR K
MULTILIFT Ultima er udviklet for at hjælpe dig med at få mere fra hånden
med fuld tillid til dine operatørers og det omgivende områdes sikkerhed.
Det er takket være de nyskabende funktioner, der kombinerer den
kraftige styrke fra en MULTILIFT med et hidtil uset kontrolniveau.

HookliftAssist™

Samlet sikkerhed i fokus

Opdag øget produktivitet takket være HookliftAssist™:
banebrydende kamerastyret kontrol baseret på Hiabs
gennemprøvede HiVision™-teknologi. HookliftAssist™
leverer præcis det niveau af funktionalitet, din lastning
kræver, med fire forskellige niveauer udviklet til at opfylde
en række behov.

SafePositioning™

Integreret lastvejning

Det automatiserede MULTILIFT SafePositioning™
detekteringssystem lemper containerne sikkert ind på
en forudbestemt plads baseret på deres længde.
Denne avancerede funktion* sikrer, at dine containere
passer optimalt og beskytter andet udstyr installeret
på lastbilerne, fx kraner.

Dyre, tredjeparts indikative vejeløsninger er en saga
blott. MULTILIFT Ultima leveres med alt det nødvendige
for at maksimere din nyttelast og samtidig undgå
risikoen for overbelastningsafgifter. MULTILIFTs unikke
system* beregner vægt under lastningen, så du kan
arbejde endnu mere effektivt end før.

* Patentanmeldt

DENDE
ROGHEJS

FutureTouch™-skærm
Tag kontrol nye højder med muligheder for en avanceret
berøringsfølsom skærm på 7". Styr alt med kun én finger,
mens du får adgang til diagnostiske meddelelser,
belastningsindikator, vægtoplysninger og mere fra en
enkelt, praktisk enhed.

Sequence Performance™
Takket være Ultimas automatiske sekvenskontrol, er en enkelt bevægelse med
håndtaget alt, hvad der behøves til
lastning, losning og aflæsning. Det har
aldrig været hurtigere, mere problemfrit
eller nemmere. Drag endvidere fordel af MULTILIFTs
unikke, optimerede kroghejs lastning/losnings-sekvens
med z-enhed.

Forbindelse
Ultima er udviklet til at give din forretning en fremtidssikret
løsning. Din kroghejs er helt klar til tilslutning, så du
har ubegrænsede muligheder for at tilpasse til morgen
dagens krav.

LoadBoost™
Det intelligente Hiab
LoadBoost™-system
med beskyttende
dæmpning tilpasser
automatisk kroghejshastigheden i forhold til
lastens vægt, så du får
maksimal produktivitet
uden at sætte sikkerheden over styr.

EasyService™
Ultima betyder ultimativ oppetid, med
et kroghejs, der er enkelt at servicere
og vedligeholde. Nøglekomponenter er
nemme at få adgang til, og rutinemæssig
kontrol kan udføres med lynets hast.
Muligheden for at modtage diagnosticeringsrapporter
giver dig også de oplysninger, du skal bruge for at skabe
den optimale serviceplan.

KONTROL PÅ DINE VILKÅR
MULTILIFT Ultima repræsenterer en ny æra af kroghejs-kontrol, takket være lanceringen af
Hiabs uControl-platform. Med tre nye kontrolsystemmuligheder giver uControl en smartere
løsning til en lang række moderne lastopgaver.
uControl Base

uControl Flex

uControl Pro

Med vores standard kontrolboks
har du de rigtige værktøjer lige
ved hånden til at udføre dine
daglige opgaver med fuldstændig lethed og sikkerhed. Du har
også mulighed for at integrere
forbindelse og forbedre din
præstation i tråd med dagens
seneste løsninger.

Når du har brug for at være klar til
morgendagens udfordringer, holder
uControl Flex dig dækket. Systemet
får dig i gang med en række nye,
smarte kontrolfunktioner, samtidig
med at du får mulighed for yderligere
valg i fremtiden. uControl Flex kan
konfigureres med valgfri tilslutnings
muligheder såvel som en standard
skærm eller den avancerede
FutureTouch™-skærm.

Til jobs hvor professionel kontrol
er kritisk, er uControl Pro det
oplagte valg. Fuldt lastet med
de bedste nyskabelser fra Hiab,
leveres det klar for tilslutning og
omfatter en standard skærm
standard. Den avancerede Hiab
FutureTouch™-skærm kan også
installeres som en mulighed.

En del af det komplette MULTILIFT-område
MULTILIFT Ultima er blot den seneste i en lang række banebrydende lasthåndteringsløsninger fra Hiab.
Hvis du vil vide mere om det komplette sortiment af MULTILIFT kroghejs og skiploaders, kan du besøge
hiab.com eller kontakte din lokale forhandler.

MULTILIFT CLASSIC
MULTILIFT LIGHT / MEDIUM
•
•
•
•

2-10 tons kapacitet
Glidende (S) bevægelse
MANUEL KONTROL
Standard MULTILIFT-funktioner

•
•
•
•

18-22 tons kapacitet
Glidende (S) og vippende (T) bevægelse
MANUEL KONTROL
Standard MULTILIFT-funktioner

MULTILIFT OPTIMA 20
•
•
•
•

20 tons kapacitet, det er simpelthen rigtigt
Glidende (S) bevægelse
Grundliggende kontrolsystem
Lav vægt, lav montagehøjde og høj driftshastighed

MULTILIFT ULTIMA
•
•
•
•

14-30 tons kapacitet
Tunge og lavtbyggede modeller
Glidende (S) og glidende/vippende (Z) bevægelse
uControl er næstegenerations kontrolsystem med 3
niveauer af kontrol
• HiVision kamera-guidet betjening på 4 niveauer
• Indbygget HiConnect funktionalitet
• ProFuture modeller

LEVÉR SOM LOVET MED
HIAB SERVICES

Når du investerer i Hiab udstyr, investerer du i
kvalitets ydeevne, som sikkert og effektivt lader
dig opfylde dine forpligtelser over for dine kunder
– hver eneste dag.

netværk af eksperter, støtter vi dig, når og hvor du
har brug for os. Så kan du sove godt om natten –
hver eneste nat.
n Levetids services

Med Hiab Services er vi her for dig, gennem hele dit
udstyrs levetid, og giver dig den oppetid og pålidelighed, du har brug for til at levere som lovet. Med de
nyeste værktøjer, tilslutningsmuligheder og et bredt

n Originale reservedele
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Sikring af din oprindelige
investering
Hiabs originale reservedele sikrer, at dit Hiab-produkt
forbliver et Hiab-produkt. Med andre ord giver de dig
den samme funktionalitet og kvalitet, som du har
investeret i fra starten – afgørende for optimal ydelse,
maksimal sikkerhed og for at undgå kostbar nedetid.
Vores reservedele er fremstillet efter de højeste
standarder. De er specielt designet til vores udstyr;
garanterer perfekt pasning og den kvalitet, der er
nødvendig for toppræstationer.
Du kan finde Hiab originale reservedele til hurtig
bestilling via Hiab webshop. Optimeret lager og
logistik sikrer levering næste dag for næsten alle
varer, så du sparer tid og omkostninger.

Producer som planlagt
Hiab ProCare™ er en fleksibel servicekontrakt, der
er udviklet til at sikre oppetid for alt Hiab udstyr.
Planlagt og forebyggende vedligeholdelse hjælper dit
udstyr med at bevare den samme høje kvalitet, som
du har investeret i. Vores globale service netværk
anvender originale reservedele og de højeste
standarder, og udfører professionel pleje af hvert
eneste stykke af dit udstyr, hvilket reducerer risikoen
for dyre nedbrud og uventet nedetid. Lad os sørge
for al planlægning, vedligeholdelse og eftersyn.
Ved at reducere de samlede ejeromkostninger og
øge din maskines gensalgsværdi, giver ProCare dig
fuldstændig ro i sindet. Fortsæt med at producere
som planlagt og øge dit overskud.

BUILT TO PERFORM
HIAB er verdens førende leverandør af udstyr til lasthåndtering for vejtransport, intelligente tjenester og
digitalt forbundne løsninger. Hiab tilbyder brancheførende
lasthåndteringsudstyr, herunder HIAB stykgodskraner,
LOGLIFT og JONSERED skov- og skrotkraner,
MOFFETT medbringertrucks, MULTILIFT kroghejs
og bagsmækløftere under varemærkerne ZEPRO,
DEL og WALTCO. Som pioner inden for branchen
har vi fokus på vores forpligtelse til at øge
effektiviteten i vores kunders forretning og udforme
fremtidens intelligente godshåndtering.
hiab.com
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Hiab er en del af Cargotec Corporation.
cargotec.com

Hvis du vil vide mere
om MULTILIFT ULTIMA,
besøg multilift.com

hiab.com

SAWO A/S er Danmarks førende leverandør af kvalitets
produkter og 1. klasses service inden for hydrauliske og
beslægtede lasthåndteringsprodukter til transport- og
entreprenørbranchen. Vi udfører dagligt salg, service
samt produktion af opbygninger fra mange afdelinger
fordelt over hele landet. Se mere pa www.sawo.dk.
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