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Kontakt din lokale MULTILIFT forhandler.

DEN NYE GIGANTEN
FRA DE SMÅ KROKLØFTERNE

Det nye medlemmet fra vår XR familie gjør din 10-12 tonns lastebil til en virkelig flerbruksbil.
MULTILIFT XR 7S gir din lette lastebil ekstra oppgaver – bare dra på flaket og kjør!

Lett manøvrering og myke bevegelser

MULTILIFT XR 7S har en lav krokhøyde på 
930mm og gir deg en høy ytelse med full 
fleksibilitet for lasting/ lossing og tipping av 
flaket. Lett manøvrering og myke bevegel-
ser gjør transport av gods og maskiner til 
en lek. Tipping er også en enkel sak, i tillegg 
er rask og pålitelig manøvrering et kjenne-
tegn.

TEKNISKE DATA

TYPE XR 7S

KAPASITET (kg) 7000

BRUTTOVEKT BIL (t) 10 / 12

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) 930 960 990

TIPPVINKEL (grader) 50

KROKHØYDE (mm) 930

BYGGEHØYDE (mm) 220

ARBEIDSTRYKK (MPa) 30

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

Økt allsidighet og større nyttelast

Ved bruk av det siste innen 3D-CAD metoder 
og moderne produksjonsteknologi for å ska-
pe denne nye serien, har nødvendig sveising 
blitt redusert samtidig som  konstruksjonen 
har blitt sterkere. Den ekstremt lave vekten 
kombinert med den høye styrken tillater 
høyere lastekapasitet, og øker fleksibiliteten 
og inntjeningen for kjøretøyet.

Prioritert sikkerhet

Som på alle MULTILIFT krokløftere er sikker-
heten en av de viktigste områdene i XR-se-
rien. Sikkerhetssystemet omfatter bl.a. last-
holderventiler direkte på sylinderne og en 
tipplås mekanisme. XR-serien tilfredsstiller 
alle minimumskrav fra EU’s Direktiv, sikker-
het for maskiner.
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