DEN NYE MOFFETT M4 NX
MERE END BLOT TOPYDELSE

PRODUKTBROCHURE

M4

MØD DEN NYE GENERATION
MOFFETT M4 NX

Oplev den forbedrede ydeevne af Europas mest betroede medbringertruck med den nye generation MOFFETT M4 NX. Den er proppet med
forbedringer – fra inderst til yderst – for at hjælpe dig med at få meget
mere ud af den.
•
•
•
•
•

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

Lige som en schweizerkniv, er MOFFETT M4 NX definitionen på
alsidighed med et seriøst effektivt effekt/vægt-forhold. Med en løfte
kapacitet på op til 2.500 kg, overfører M4 NX hurtigt og sikkert lasten
– også gennem udfordrende terræn. Den håndterer enhver type arbejde,
som giver dig en mangesidig fordel.
M4 NX er forbløffende kraftfuld, og alligevel let og kompakt nok til
at blive transporteret på stort set enhver lastbil eller trailer. Den kan
leveres med en bred vifte af tilbehør og ekstra udstyr, herunder 4-vejs
styring til at arbejde under snæver adgang til områder med lang last.
MOFFETT M4 NX supporteres af vores verdensomspændende
netværk af serviceteknikere.
Når du investerer i den nye MOFFETT M4 NX får du en næstegenera
tions medbringertruck, som giver topydelse, er lettere at vedligeholde
og tilbyder mere komfort og sikkerhed. Hvorved din MOFFETT M4 NX
tilbringer mere tid på arbejde – og får mere leveret for dig.

NYE FUNKTIONER GIVER BEDRE
SIKKERHED OG KOMFORT
MaxPerformance™
Let, men absolut ikke
letvægt

Mast

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

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

Krydsende sikkerhedssele
Forhindrer kørsel hvis den ikke er spændt

Redesignet ramme
Optimeret vægtfordeling

Reduced cost of ownership™
Besparelser overalt
M4 NX-modeller giver nu reducerede ejerskabs
omkostninger. Du opnår hurtigere og mere lydløs drift,
reduceret brændstofforbrug og lavere CO2-udledning.

EasyService™
Reduceret
vedligeholdelsestid
MOFFETT M4 NX har en redesignet
motorhjelm og bagdøre, hvorved
adgang til daglige tjek og
rutinevedligeholdelse bliver nemmere.

YDEEVNE,

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

LED
arbejdslys
Køreplads

bedre plads til
operatøren

SafetyPlus™

GroundStart™
Udvidet sikkerhed
Med GroundStart som standard, er det nu endnu
lettere for operatøren at komme ud af M4 NX
uanset placeringen.

GroundStart knap

MOFFETT M4 NX
GIVER BEDRE KØBMANDSKAB

Model
Løftekapacitet
Motor
Løftehøjde*
Standarddæk*
Udhæng*
Frihøjde

M4 20.1NX

M4 20.3NX

M4 20.4NX

M4 25.1NX

M4 25.3NX

M4 25.4NX

2.000 kg @ 600 mm

2.000 kg @ 600 mm

2.000 kg @ 600 mm

2.500 kg @ 600 mm

2.500 kg @ 600 mm

2.500 kg @ 600 mm

Kubota D1105

Kubota D1105

Kubota D1105

Kubota D1105T

Kubota D1105T

Kubota D1105T

3.000 mm

3.000 mm

3.000 mm

3.000 mm

3.000 mm

3.000 mm

23”/ 400 × 4

23”/23”

23”/23”

27”/18”

27”/27”

27”/27”

1.135 mm

1.135 mm

1.135 mm

1.195 mm

1.195 mm

1.195 mm

200 mm

200 mm

200 mm

265 mm

265 mm

265 mm

De ovennævnte specifikationer kan ændres af producenten uden forudgående varsel.
* Andre muligheder er tilgængelige

** Værdierne varierer afhængigt af maskinens specifikationer og type af monteringssæt.

M4 NX er specialisten indenfor
effektiv lasthåndtering i travl bytrafik
og under trange driftsbetingelser:

•
•
•
•

Levering af døre og vinduer
Genbrug og affaldshåndtering
Kemikalier
Industriel gas

• Byggematerialer
• Dyrefoder
• Drikkevarer
• Græs
...og meget mere

Valgmuligheder
Uanset anvendelsen kan M4 NX leveres med en
omfattende vifte af muligheder:

• SuperReach

• Forskellige løftehøjder

• Remote GroundStart

• Forskellige dækmuligheder

• Multi-direktionelt / 4-vejs system:
Alle hjul kan drejes for sidelæns
kørsel ved håndtering af lange
laster og/eller ved snævre
adgangforhold eller smalle
åbninger (tilgængelig på alle
trehjulsdrevne M4-modeller)

• Et udvalg af gafler
• Lastgitter og meget mere

BUILT TO PERFORM
Hiab er verdens førende leverandør af udstyr til
lasthåndtering for vejtransport. Kundetilfredshed
er vores højeste prioritet. Hiab’s produktprogram
omfatter HIAB stykgodskraner, JONSERED kraner
til skovbrug og genbrug, LOGLIFT skovbrugskraner,
MOFFETT medbringertrucks og MULTILIFT kroghejs
samt læssebagsmække af mærkerne DEL,
WALTCO og ZEPRO
hiab.com

PB-M4NX-DA-EU_161128

Hiab er en del af Cargotec.
cargotec.com

For at opdage mere om MOFFETT,
besøg moffett.hiab.com
moffettm4.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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