Multihog

PM2.5
PM10

CV MULTI FEJEMASKINE

CV
MERE END KUN EN
FEJEMASKINE

⧫

Kompakt, multi-fejemaskine, som fås i enten 3500 kg’s eller i 4000 kg’s udgave.

⧫

Et køretøj, der kan arbejde alle steder, med muligheden for at skifte frontbørsterne ud med andre
redskaber (f.eks. sneredskaber).

⧫

Kører med en af de reneste motorer på markedet - en miljøvenlig Tier 4/Stage V emission.

⧫

Alle fejefunktionerne styres fra et flydende multifunktionelt armlæn, der er ergonomisk.

⧫

Hver børste styres uafhængigt af hinanden vha. et joystick, og man kan tilmed få en 3. børste, hvis man
ønsker det.

⧫

Utrolig simpel at styre - skift fra køreindstilling til fejeindstilling og tilbage igen ved kun at bruge en knap.

⧫

Stort kølesystem for varme klimaer og 200 liter vandtank for optimal fjernelse af støv.

⧫

Uafhængig fjeder- og støddæmper affjedring på hvert hjul for ultimativ førerkomfort.

⧫

Har opnået 4 stjerner af PM 2.5/PM 10. (Den højest mulige rating overhovedet).

En maskine – en fører – uendelige muligheder
CV MULTI-FEJEMASKINE

⧫

Motor: Hatz, 75 hp

⧫

Emissionsklasse: Stage V, Tier 4 final

⧫

Længde: 3800 - 4600 mm

⧫

Bredde: 1200 - 1600 mm

⧫

Højde: 1995 mm

⧫

Sporvidde: 1750 mm

⧫

Vægt uden last: 2000 - 2500 kg

⧫

Akselkapacitet, front, dækafhængig: 2500 kg

⧫

Akselkapacitet, bag, dækafhængig: 2500 kg

⧫

Totalvægt: 3500 - 4000 kg

⧫

Udvendig venderadius: 2550 - 2740 mm

⧫

Maksimum hastighed: 40 km/h

⧫

Fejebredde: 1200 - 2350 mm

⧫

Smudstankkapacitet: 1.5 m³

Importør for Danmark:
Multihog Global Headquarters,
Finnabair Business Park, Dundalk, Co. Louth, Ireland.
info@multihog.com
+353 42 9386738 / 443 852 1842 (US/CA)
www.multihog.com

Grundet vor politik om stadige forbedringer, vil der altid kunne forekomme rimelige ændringer og udskiftning af specifikationerne på vore maskiner , som set i denne brochure og vi reserverer os retten til at foretage sådanne rettelser uden forudgående varsel.
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