DEN NYE MOFFETT M5 NX
MERE END BLOT TOPYDELSE

PRODUKTBROCHURE

M5

MØD DEN NYE GENERATION
MOFFETT M5 NX

▼ Produkterne, der vises i denne brochure, er en del af Hiab's globale
produktprogram. Produktprogrammet kan variere afhængigt af den
geografiske beliggenhed. Kontakt din lokale Hiab-forhandler for at få
yderligere oplysninger om tilgængelige modeller, tilbehør og ekstra udstyr.

Oplev den forbedrede ydeevne i den nye generation MOFFETT M5 NX.
Fyldt med forbedringer – både indvendigt og udvendigt – så du kan få
mere fra hånden, opleve mere, og opnå mere end nogensinde før.
•
•
•
•
•

Opgraderet ydeevne
Nemmere vedligeholdelse
Forbedret design
Styrket sikkerhed og komfort
Bred vifte af tilbehør og ekstra udstyr

MOFFETT M5 NX er specialisten til mellemtunge til tunge opgaver
med et ekstremt effektivt effekt/vægt-forhold. Med en løfteevne
op til 2.500 kg, mestrer M5 NX med lethed både ujævnt terræn og
de mest trange pladsforhold – med hurtig og sikker overførsel af
lasterne gennem travle områder, lagerfaciliteter og trafik.

Få den fulde støtte til at komme videre
MOFFETT medbringertruck er bygget som ingen andre. Og vi
hjælper dig med at holde den højeste ydeevne og altid opfylde
dine forventninger til service som ingen anden. Med originale dele,
fleksible servicekontrakter og et verdensomspændende netværk
af eksperter giver vi dig support, når som helst og hvor som helst
du har brug for os.

NYE FUNKTIONER TIL BEDRE Y
SIKKERHED OG KOMFORT
MaxPerformance™
Let, men bestemt ingen
letvægter

Mast

Mast der giver et godt udsyn til præcis
anbringelse af lasten med flere
muligheder for at passe til din opgave

Europas mest betroede medbringertruck har nu endnu
mere alsidig ydelse. Med industriens mest effektive
effekt/vægt-forhold.
Førerplads

Mere plads til operatøren

Redesignet ramme
Optimeret vægtfordeling

EasyService™
Reduceret vedligeholdelsestid
MOFFETT M5 NX har en redesignet motorhjelm og bagdøre,
hvorved adgang til daglige tjek og rutinevedligeholdelse
bliver nemmere.

DEEVNE,
Krydsende sikkerhedssele
Forhindrer kørsel hvis den
ikke er spændt

SafetyPlus™
Fordi sikkerhed kommer
før alt andet
Med redesignet motorhjelm for bedre udsyn, LEDlys/blink og krydsende sikkerhedssele vil du opnå
forbedret sikkerhed for operatøren.

LED-arbejdslys
SafetyPlus™

GroundStart™
Forbedret sikkerhed
Med GroundStart som standard, er det nu endnu lettere
for operatøren at komme ud af M5 NX uanset placeringen.

GroundStart TM knap

Lift Assist™
Ægte ensidet aflæsning
Med vores Lift Assist-system og den ekstra rækkevidde
kan du arbejde med ensidet aflæsning – uanset hvor lidt
plads der er. Kort sagt opnår du mere effektivitet i
vanskelige situationer.

Lift Assist TM

MOFFETT M5 NX
GIVER MENING I FORRETNINGEN
Model

M5 20.3 NX

M5 20.4 NX

M5 25.3 NX

M5 25.4 NX

Løftekapacitet

2000 kg @ 600 mm

2000 kg @ 600 mm

2500 kg @ 600 mm

2500 kg @ 600 mm

Motor

Kubota diesel 26,5
KW

Kubota diesel 26,5
KW

Kubota diesel 33 KW

Kubota diesel 33 KW

3.000 mm

3.000 mm

3.000 mm

3.000 mm

280 × 60 - 15,5

280 × 60 - 15,5

280 × 60 - 15,5

280 × 60 - 15,5

Udhæng*

1200 mm

1200 mm

1200 mm

1200 mm

Frihøjde

220 mm

220 mm

220 mm

220 mm

Løftehøjde*
Standarddæk*

M5 NX er specialisten indenfor
effektiv lasthåndtering i travl
bytrafik og under trange
driftsforhold.

•
•
•
•

Levering af døre og vinduer
Genbrug og affaldshåndtering
Kemikalier
Industriel gas

• Leverance til byggesektoren
• Dyrefoder
• Drikkevarer
• Græs
...og meget mere

Valgmuligheder
M5 NX er let og kompakt nok til at blive transporteret på stort set enhver lastbil
eller trailer, og den fås med et bredt udvalg af ekstra udstyr og tilbehør.
• Fjernbetjent GroundStart
• Multi-direktionelt / 4-vejs system
Lift Assist TM

• Forskellige løftehøjder
• Forskellige dækmuligheder
• Et udvalg af gafler
• Lastgitter og meget mere

Specifikationerne, der vises her, kan
ændres af producenten uden forudgående
varsel.
* Andre muligheder er tilgængelige
** Værdierne varierer afhængigt af
maskinens specifikationer og type af
monteringssæt

FÅ DINE LØFTER INDFRIET MED
GOD SERVICE
Når du investerer i Hiab-udstyr, så
investerer du i kvalitet og ydeevne
til sikkert og effektivt at opfylde dine
forpligtelser over for dine kunder –
hver eneste dag.
SAWO står bag dig gennem hele
udstyrets levetid, så du kan få den
oppetid og pålidelighed, du behøver
for at indfri dine løfter. Lige fra installationen sørger vi for, at dit Hiabudstyr beholder sin oprindelige
ydeevne – og altid leverer efter dine
forventninger.
Med de nyeste værktøjer, forbindelses
muligheder og et bredt netværk af
eksperter, støtter vi dig hvor som
helst og når som helst du har brug
for os. Så du kan sove godt om
natten – hver eneste nat.
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Hiab originale reservedele sikrer, at
dit Hiab-produkt bliver ved med at
være et Hiab-produkt. Hold den
samme funktionalitet og kvalitet,
som du investerede i fra begyndelsen
– det er afgørende for at få optimal
ydeevne, maksimal sikkerhed og
undgå kostbar nedetid.

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

PB-M5NX-DA-EU_180426

Hiab er en del af Cargotec Corporation.
cargotec.com

For at opdage mere om MOFFETT,
besøg moffett.hiab.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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