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Hiab Moffett meeneemheftrucks
Laad & los oplossingen
Meeneemheftrucks zijn een belangrijke toegevoegde waarde voor succesvol zaken doen in alle sectoren van de industrie, waarbij meer leveringen in
minder tijd mogelijk zijn.
Deze op één of verschillende vrachtauto’s te gebruiken meeneemheftruck
biedt ongekende flexibiliteit. Hiab Moffett meeneemheftrucks zijn ongeëvenaard in prestatie en betrouwbaarheid.
Uitgerust met de slimste technieken voor optimale load handling helpen zij
u de specifieke uitdagingen van het transporteren van de lading meester te
worden:
> Snellere leveringen met verbeterde
bedieningsefficiëntie, zodat u meer
goederen in minder tijd kunt leveren
> Niet meer wachten op hulp of
losmiddelen op lokatie
> Manoeuvreren binnen beperkte
ruimte, zoals het lossen aan een
enkele zijde

> Niet langer met de hand
> Minder produktschade tijdens
transport, laden en lossen
> Levering op ieder moment,
onafhankelijk van andere laad- en
losmiddelen en personeel

> Pak uw last op naar keuze want u
heeft toegang tot de complete lading
op uw vrachtauto
> Biedt de hoogste servicegraad:
levering naar vraag, op tijd, efficiënt
en direct naar de vereiste lokatie

Hiab Moffett M8: De sterkste meeneemheftruck ter wereld
De M8 is de specialist bij uitstek voor een groot hefvermogen. Compact en sterk, trotseert deze machine de moeilijkste condities
op ruw-terrein. Met een hefvermogen van 2500 kg tot 3500 kg is de M8 gebouwd voor de zwaarste taken, waarbij de zware
lasten snel en veilig op de meest moeilijke begaanbare terreinen worden getransporteerd. De Hiab Moffett M8 is ongelooflijk
krachtig, maar ook voldoende compact om op vrijwel iedere vrachtauto of aanhanger te worden vervoerd en is verkrijgbaar
met een groot assortiment aan opties en accessoires waaronder een 4-weg functie, voor het manoeuvreren met lange lasten in
besloten ruimtes.

Toonaangevende technologie
Standaardkenmerken
De M8 is het speciale reachmast-model met een hefvermogen tot 3.500 kg, ontworpen voor een grote verscheidenheid aan
industriële en commerciële toepassingen, vooral voor gebruik op ruw-terrein. De uitgebreide standaardkenmerken van de Hiab
Moffett M8 bieden maximale bedieningsveiligheid en efficiëntie, hoe moeiljik de werkcondities ook mogen zijn.

> Knipperlicht en werklampen
> Achteruitrijdsignaal, weglichten en
veiligheidsgordel met vergrendeling
> ROPS/FOPS (Rollover/Falling
Object Protective Structure) voor de
bescherming van de chauffeur

> Steunpoten voor extra stabiliteit
bij het laden / lossen vóór de wielen

> Directe aandrijfmotor en hydraulische
pomp voor hoge prestaties

> Easy-Drive rijregeling om afslaan van
de dieselmotor te voorkomen

> Differentiële vergrendeling voor
betere grip tijdens ruw-terrein
omstandigheden

> “Lower ‘N’ Go”
> Eenvoudige toegang tot onderdelen
voor onderhoud

Opties
Wat de toepassing ook moge zijn, de
Hiab Moffett M5 is verkrijgbaar met een
uitgebreid assortiment aan opties:

> Verschillende hefhoogtes
> Verschillende bandenopties

> Keuze van vorken
> Ground Mount®

> Multi-directioneel / 4-weg systeem:
Alle wielen kunnen worden gedraaid
voor zijdelingse verplaatsing bij het
transporteren van lange lasten
en/of het manoeuvreren in nauwe
toegangszones of smalle openingen

> LIFT ASSIST© Systeem: Door de
combinatie van een schaar of
telescopische vorken en LIFT
ASSIST© kan het laden/ lossen van
het verre uiteinde van de vrachtauto
van één zijde met vol hefvermogen
worden uitgevoerd
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> Klemmen
> Rotator
> Gesloten cabine
… en nog veel meer

Accessoires
Wij leveren oplossingen voor enkele
van de meest speciale toepassingen
van load handling middels een
groot assortiment aan accessoires
beschikbaar voor de M8.
Ontworpen voor het transporteren van
een verscheidenheid aan producten,
biedt onze serie van accessoires:
efficiëntie en flexibiliteit.

Telescopische vorken
Schaarreach
Vorkversteller
Vorkverlenging

Ergonomie

Veiligheid

Prestatie

> Getinte overhead bescherming voor
alle weersomstandigheden
> Ruim en open cabine-ontwerp voor
maximaal zicht en comfort
> Eenvoudig te bereiken
bedieningshendels
> Comfortabele pedaal- en stuurpositie
> Gebruikersvriendelijke ingang/uitgang
met antislip-opstap en eenvoudig te
bereiken grepen
> Rijden zonder schokken

> Maximaal zicht (360 graden)
> Geteste overhead bescherming
ROPS/ FOPS
> Veiligheidsgordel met vergrendeling
> Knipperlicht, werklampen en
chteruitrijdsignaal
> LED-weglichten voor achterop de
vrachtauto/aanhanger
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Compact en uiterst manoeuvreerbaar
Grote hellingshoek
Laag eigen gewicht
Sneller lossen
Laden/lossen van één zijde
Veilige handling van goederen

Onderhoud
> Lange onderhoudsintervallen
> IP 65-geteste elektrische componenten
> Eenvoudige toegang tot alle onderdelen
voor onderhoud
> LED-lichten voor duurzaamheid
en minder onderhoud
> Weer- en roestbestendige kenmerken
omvatten:
- Beschermde elektrische aansluitingen
- Volledig ingebouwd dashboard
- Poedercoating
- Nitrotec behandelde pennen
- Gedacromatiseerde hefkettingen

Technische specificaties
M8 25.3

M8 30.3

M8 35.3

M8 25.4

M8 30.4

M8 35.4

Hefvermogen

2500 kg
@ 600 mm
lastcentrum

3000 kg
@ 600 mm
lastcentrum

3500 kg @
600 mm
lastcentrum

2500 kg @
600 mm
lastcentrum

3000 kg @
600 mm
lastcentrum

3500 kg @
600 mm
lastcentrum

Motor

Kubota Diesel
37.3 KW (50hp)

Kubota Diesel
37.3 KW (50 hp))

Kubota Diesel
37.3 KW (50 hp)

Kubota Diesel
37.3 KW (50 hp)

Kubota Diesel
37.3 KW (50 hp)

Kubota Diesel
37.3 KW (50 hp)

Hefhoogte

3040 mm

3040 mm

3040 mm

3040 mm

3040 mm

3040 mm

Standaardbanden

280x60-15.5

27x10-12

27x10-12

280x60-15.5

27x10-12

27x10-12

Aandrijfwielen

3 wielen

3 wielen

3 wielen

3 wielen / 4-weg

3 wielen / 4-weg

3 wielen / 4-weg

Eigen gewicht*

2530 kg

2630 kg

3130 kg

2810 kg

2910 kg

3410 kg

Overhang*

1475 mm

1475 mm

1475 mm

1450 mm

1475 mm

1475 mm

Bodemvrijheid

280 mm

280 mm

280 mm

230 mm

230 mm

230 mm

Bovenstaande specificaties kunnen door de fabrikant zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
* De waarden variëren naargelang de machinespecificatie en soort montagekit.

Montagekitoplossingen
Onze filosofie
De montagekit speelt een vitale rol binnen het concept van de meeneemheftruck achterop de vrachtauto. Meer dan 40 jaar
ervaring komt tot uiting in een simpele en snelle manier van aan- en afkoppelen.

Klaar in minder dan één minuut

Toepassingsgebieden M8
De M8 is de specialist bij uitstek voor een groot hefvermogen, onder allerhande
condities.
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> Brandveiligheid & reddingsdiensten
> Dakbedekking
> Steigerwerk
… en nog veel meer

Bouwmaterialen
Diervoeder
Landbouw
Wegwerkzaamheden

Een sterke partner
Leveren van vertrouwen
Cargotec biedt ter verbetering van
de efficiëntie van vrachtstromen een
veelheid aan load handling-systemen en
aanverwante diensten voor het laden
en lossen van goederen. De merken van
Cargotec, Hiab, Kalmar en MacGregor, zijn
toonaangevende marktleiders wereldwijd
op hun gebied en hun oplossingen worden
gebruikt ter land en over zee.
Met onze ongeëvenaarde verkoop/
aftersales- service, snelle levering van
onderdelen, gespecialiseerd machineonderhoud en ons dealernetwerk
wereldwijd, is Cargotec in staat middels dit
totaalpakket vertrouwen te bieden.

Onze gecentraliseerde
onderdelenvoorziening garandeert een
snelle en zorgeloze levering w aar ook ter
wereld. Zeer bekwame onderhoudsteams
hebben inzicht in de praktijk en bieden u
excellente onderhoudsdiensten, met als
gevolg maximale prestaties en een langere
levensduur van uw machine.
Met Cargotec heeft u de garantie van
de voordelen van een sterk netwerk
van kwalitatief goed personeel die een
efficiënte service bieden tijdens de hele
levenscyclus van uw meeneemheftruck.

waar de vracht ook getransporteerd wordt. Cargotec’s dochtermerken
Hiab, Kalmar en MacGregor zijn erkende leiders in oplossingen voor het
hanteren van vracht en lading wereldwijd www.cargotec.com
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Cargotec verbetert de efficiëntie van vrachtstromen over land en ter zee

cargotec Ireland Limited
Ardee Road, Dundalk
County Louth, Ireland
Tel: +353 (0)42 935 9500
hiabmoffett.forklifts@hiab.com
www.cargotec.com
www.hiab.com

