
MULTILIFT XR Medium krokløftere 

www.hiab.com



EN LETT EKSPERT
FOR STORE CONTAINERE

MULTILIFT XR 8S tilbyr maksimal produktivitet I en liten pakke. Krokhøyden på 1450/1570 
med mer gir deg et stort spekter av transportoppdrag, lastekapasiteten er 8 tonn som 

håndteres lett og komfortabelt.

TEKNISKE DATA

Kjør aldri uten last

I tillegg til normale krokløftoppdrag er XR 
8S en ekspert innen flerbrukskombinasjo-
ner innen tipping og transport. Tipping er 
garantert enkelt med rask og pålitelig ma-
nøvrering. Med dens fleksibilitet unngår du 
tomkjøring med dobbel kapasitet for frakt 
av tomme flak til nye steder. Sammen med 
lett manøvrering og myke bevegelser gjør 
det til den mest økonomiske måten å hånd-
tere last på.

TYPE XR 8S

KAPASITET (kg) 8000

BRUTTOVEKT BIL (t) 12 / 14

CONTAINER LENGDE (fra-til) (m) 3,0 - 4,0 3,5 - 4,5 4,0 - 5,0

G-LENGDE (mm) 3250 3650 4150

UTRUSTNING VEKT (kg) 980 1010 1040

TIPPVINKEL (grader) 50

KROKHØYDE (mm) 1450

BYGGEHØYDE (mm) 220

ARBEIDSTRYKK (MPa) 30

ANBEFALT OLJEMENGDE (l/min) 35
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Økt allsidighet og større nyttelast

Ved bruk av det siste innen 3D-CAD meto-
der og moderne produksjonsteknologi for 
å skape denne nye serien, har nødvendig 
sveising blitt redusert samtidig som  kon-
struksjonen har blitt sterkere. Den ekstremt 
lave vekten kombinert med den høye 
styrken tillater høyere lastekapasitet, og 
øker fleksibiliteten og inntjeningen for kjø-
retøyet.

Prioritert sikkerhet

Som på alle MULTILIFT krokløftere er sik-
kerheten en av de viktigste områdene i XR-
serien. Sikkerhetssystemet omfatter bl.a. 
lastholderventiler direkte på sylinderne og 
en tipplås mekanisme. XR-serien tilfreds-
stiller alle minimumskrav fra EU’s Direktiv, 
sikkerhet for maskiner.

Kontakt din lokale MULTILIFT forhandler.

Vi forbeholder oss retten til endringer. Bilder viser ikke alltid utrustningene i standard versjon.

Hiab AS
Carl Bergersens vei 5, 1481 Hagan
(P.O.Box 53, Grorud, 0905 Oslo)
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Fax 67 06 75 80
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