MOFFETT M4 NX
ØKT SIKKERHET, KOMFORT OG YTELSE

PRODUKTBROSJYRE

M4

PÅLITELIG OG ALLSIDIG
MOFFETT M4 NX

Opplev den økte ytelsen til Europas mest pålitelige påhengstruck med
MOFFETT M4 NX. Den har en rekke forbedringer – både på innsiden og
utsiden – som gjør den enda mer allsidig.
•
•
•
•
•

Bedre ytelse
Enklere vedlikehold
Forbedret styling
Bedre sikkerhet og komfort
Sturt utvalg av ekstrautstyr og tilbehør

Som en sveitsisk lommekniv er MOFFETT M4 NX definisjonen av
allsidighet med et svært effektivt forhold mellom effekt og vekt. Med
en løftekapasitet på opptil 2500 kg laster M4 NX lasten raskt og sikkert
– også over krevende terreng. Den takler alle typer arbeidsoppgaver
for å gi deg en generell fordel.
M4 NX er utrolig kraftig, men likevel lett og kompakt nok til å ta med på
nesten en hvilken som helst lastebil eller trailer. Den fås med en rekke
utstyr og tilbehør, blant annet 4-veis styring for manøvrering av lang last
på trange steder.
MOFFETT M4 NX støttes av vårt verdensomspennende nettverk av
serviceteknikere.
Når du investerer i den nye MOFFETT M4 NX, får du en avansert
påhengstruck som gir topp ytelse, er lettere å vedlikeholde og som gir
mer komfort og sikkerhet. Noe som betyr at din MOFFETT M4 NX
bruker mer tid på jobben med å levere varer for deg.

NYE FUNKSJONER FOR BEDRE
SIKKERHET OG KOMFORT
MaxPerformance™
Lett, men langt fra en
lettvekter

Mast

Mast med høy synlighet for presis lastplassering
med mye tilbehør for dine oppgaver

Europas mest pålitelige påhengs
truck har nå enda mer allsidig ytelse.
Med bransjens mest effektive forhold
mellom effekt og vekt.
Setebelte med sperre
Hindrer kjøring hvis ikke tilkoblet

Redesignet chassis
Optimalisert vektfordeling

Reduserte
eierskapskostnader™
Besparelser på alle områder
M4 NX-modellene gir deg nå reduserte eierskapskost
nader. Du får raskere og mer stillegående operasjoner,
redusert drivstofforbruk og lavere CO2-utslipp.

EasyService™
Redusert
vedlikeholdstid
MOFFETT M4 NX har redesignet
panser og bakdører, noe som gjør
det enklere enn noensinne å utføre
daglige kontroller og
rutinevedlikehold.

YTELSE,

SafetyPlus™
Fordi sikkerheten kommer
først
Med redesignet panser for bedre sikt, LED-lys/roterende
blinklys og setebelte med sperre oppnår du økt sikkerhet
for operatøren.

LEDarbeidslys
Operatørstasjon
større rom
for operatør

SafetyPlus™

GroundStart™
Øker sikkerheten
Med GroundStart som standard er det nå enda enklere
for operatøren å demontere M4 NX, uansett hvor det
måtte være.
GroundStart-knapp

MOFFETT M4 NX
ØKT EFFEKTIVITET I VIRKSOMHETEN

Modell

M4 20.1NX

M4 20.3NX

M4 20.4NX

M4 25.1NX

M4 25.3NX

M4 25.4NX

2000 kg ved 600 mm

2000 kg ved 600 mm

2000 kg ved 600 mm

2500 kg ved 600 mm

2500 kg ved 600 mm

2500 kg ved 600 mm

Kubota D1105

Kubota D1105

Kubota D1105

Kubota D1105T

Kubota D1105T

Kubota D1105T

3000 mm

3000 mm

3000 mm

3000 mm

3000 mm

3000 mm

23”/ 400x4

23”/23”

23”/23”

27”/18”

27”/27”

27”/27”

Overheng**

1135 mm

1135 mm

1135 mm

1195 mm

1195 mm

1195 mm

Bakkeklaring

200 mm

200 mm

200 mm

265 mm

265 mm

265 mm

Løftekapasitet
Motor
Løftehøyde*
Standarddekk*

Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer i spesifikasjonene over uten ytterligere varsel.
* Kan utstyres med andre dimensjoner

** Verdiene varierer litt etter maskinspesifikasjon og type monteringssett

M4 NX er utrolig effektiv i håndtering
av last i travle bygater, og på
områder hvor det er trangt eller
begrenset med plass:

•
•
•
•

Lokal distribusjon
Resirkulering og avfallshåndtering
Kjemikalier
Industrigass

• Byggematerialer
• Dyrefôr
• Drikkevarer
• Torv og jord
... og mye mer

Tilbehør
Uansett bruksområde kan du få M4 NX med en rekke

ulike tilbehør:

• SuperReach gir deg økt rekkevidde,
så du kan håndtere gods også på
motsatt side av planet.
• GroundStart med fjernkontroll for
rask montering og demontering
av trucken.
• Flerveis-/4-veissystem: Alle hjulene
kan svinges for kjøring sideveis
når du håndterer lang last og/eller

manøvrerer i trange eller smale
passasjer (kan fås på alle trehjuls
drevne M4-modeller)
• Ulike løftehøyder
• Ulike dekkdimensjoner
• Et utvalg av gafler
• Laststøtte og mye mer

BUILT TO PERFORM
Hiab er verdens ledende leverandør av utstyr til gods
håndtering for veitransport. Tilfredse kunder er vår
viktigste prioritet. Rundt 2800 ansatte hos Hiab jobber
for å levere produkter og tjenester med høy ytelse
som oppfyller kundenes behov over hele verden.
Vårt produktutvalg omfatter HIAB lastebilkraner,
JONSERED resirkulerings- og tømmerkraner,
LOGLIFT tømmerkraner, MOFFETT påhengstrucker
og MULTILIFT krokløftere, samt DEL, WALTCO og
ZEPRO bakløftere.
hiab.com
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Hiab er en del av Cargotec.
cargotec.com

Du finner mer informasjon om
MOFFETT på moffett.no
moffettm4.hiab.com

hiab.no

