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Kontakt din lokale MULTILIFT forhandler.

MER NYTTELAST
MED OPTIMAL DESIGN

Sterk, robust og ekstremt lett – en motsigelse i seg selv, men MULTILIFT XR10S, det seneste 
tilskuddet i MULTILIFT XR serien, er alt dette og enda mye mer! Med XR 10S kan du frakte 

større nyttelast og få investeringen raskt igjen.

Mer kraft til din virksomhet 

Den nye XR 10S med 10 tonns løftekapasitet 
tilbyr deg maks ytelse og en funksjonalitet 
uten sidestykke. Utrustningens lave vekt 
kombinert med ekstrem styrke gjør den til 
et ideelt verktøy til alle formål. Få enda mer 
ut av krokløftbilen din – monter på en HIAB 
kran for ytterligere effektivitet! Ta med con-
tainere på opptil 6 meters lengde og håndter 
større nyttelast på en sikrere og mer pålitelig 
enn noen gang før. 

Økt allsidighet og større nyttelast

Ved bruk av det siste innen 3D-CAD me-
toder og moderne produksjons-tekno-
logi har nødvendig sveising blitt redusert 
samtidig som konstruk-sjonen har blitt 
sterkere. Den ekstremt lave vekten kombi-
nert med den høye styrken tillater høyere 
lastekapasitet, og øker fleksibiliteten og 
inntjeningen for  kjøretøyet.

TECHNISKE DATA

TYPE XR 10S

KAPASITET (kg) 10,000

BRUTTOVEKT BIL (t) 15

CONTAINER LENGDE (fra-til) (m) 3.0 - 4.0 3.5 - 4.5 4.0 - 5.0 4.0 - 5.5 4.5 - 6.0

G-LENGDE (mm) 3250 3650 4150 4600 5100

UTRUSTNING VEKT (kg) 990 1040 1070 1110 1150

TIPPVINKEL (grader) 50

KROKHØYDE (mm) 1450

BYGGEHØYDE (mm) 220

ARBEIDSTRYKK (MPa) 30

ANBEFALT OLJEMENGDE (l/min) 35 - 50
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Vi forbeholder oss retten til endringer. Bilder viser ikke alltid utrustningene i standard versjon.

Prioritert sikkerhet

Som på alle MULTILIFT krokløftere 
er sikkerheten en av de viktigste 
områdene i XR-serien. Sikkerhets-
systemet omfatter bl.a. lastholder-
ventiler direkte på sylinderne og 
en tipplås mekanisme. XR-serien 
tilfredsstiller alle minimumskrav fra 
EU’s Direktiv, sikkerhet for maski-
ner.

Cargotec Finland Oy 
Multilift
P.O.Box 39, FI-21201 Raisio
Tel. +358 204 55 2399
Fax +358 204 55 2231
www.hiab.com


