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DEN NYE ULTIMA HA 
 MULTILIFT krokløftere har lenge vært 

markedsleder når det gjelder ytelse og 

pålitelighet. Med muligheter for hele spekteret av 

grunnleggende til ekstra krevende oppgaver, har 

det alltid vært en MULTILIFT som passer for 

ethvert behov. 

 

Men det er ikke nok bare å være det 

beste. Derfor tar vi krokliftteknologi videre 

enn noen gang før. Forbered deg på å 

møte MULTILIFT Ultima: neste generasjon 

krokløftere. 

 

MULTILIFT Ultima er utviklet med innovasjoner 

som sikrer større kontroll,  

sikkerhet og produktivitet i enhver oppgave. Fra 

HiVision ™ kamerastyrte funksjoner og avansert 

tilkobling til et unikt integrert veiesystem 



R KOMMET 
Touchscreen-kontroller, representerer 

Ultima en ny epoke for lasthåndtering - 

og for din bedrift. 



 

Det automatiserte MULTILIFT SafePositioning ™ -

detekteringssystemet stopper beholderne i en 

forhåndsinnstilt posisjon basert på lengden. Denne 

toppmoderne funksjonen sørger for at beholderne 

passer optimalt og beskytter annet utstyr som er 

installert på lastebilen. 

 

Dyrt, veiledende veiingløsninger fra tredjepart er en 

ting fra fortiden. MULTILIFT Ultima leveres med alt 

som trengs for å maksimere nyttelasten, samtidig som 

du unngår risikoen for overbelastning. MULTILIFTs 

unike system * beregner vekt under 

lastingsprosessen, slik at du kan jobbe enda mer 

effektivt enn før. 

MULTILIFT ULTIMA PION 
KROKLØFT INNOVASJONER 
 MULTILIFT Ultima er designet for å hjelpe deg med tillit til sikkerheten til operatørene 

og omgivelsene. Det er alt takket være innovative funksjoner som kombinerer den 

kraftige styrken til en MULTILIFT med et helt nytt nivå av kontroll. 
 

HookliftAssist™
 

Oppdag høyere produktivitet takket være HookliftAssist ™:

Total sikkerhet i fokus 

 

 
 

* Patent pending 

banebrytende kamerastyrt kontroll basert på Hiabs 

utprøvde HiVision ™ -teknologi. HookliftAssist ™ 

gir nøyaktig det nivået på funksjonalitet som 

lasteprosessen krever, med fire forskjellige nivåer 

designet for å møte en rekke behov. 



 

Ta kontroll over nye høyder med muligheter for en 7-

tommers avansert berøringsskjerm. Styr alt med bare en 

finger, mens du får tilgang til diagnostiske meldinger, 

lastindikator og vektinformasjon og mer fra en enkel, 

praktisk enhet. 

 

Takket være Ultimas automatiske 

sekvenskontroll er en spakbevegelse alt 

som trengs for lasting, lossing og tipping. 

Det har aldri vært raskere, jevnere eller 

enklere. Benytt også MULTILIFTs unike, 

Z-optimale lasting / lossing sekvens. 
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Det intelligente Hiab 

LoadBoost ™ -

systemet med 

beskyttelsesdemping 

tilpasser automatisk 

krokløfthastigheten i 

henhold til vekten, slik 

at du får maksimal 

produktivitet uten å 

sette sikkerheten i fare. 

EasyService™ 

Ultima betyr ultimat driftstid, med en 

krokløfter som er enkel å betjene og 

vedlikeholde. Nøkkelkomponenter 

er lett tilgjengelige og rutinemessige 

controller kan utføres med høy 

effektivitet. Evnen til å motta 

diagnostiske rapporter gir deg også 

den informasjonen du trenger for å 

opprettholde en kjøreplan. 

 

Ultima er designet for å gi bedriften en fremtidssikker 

løsning. Din krokløfter  er fullt klar for tilkobling, så du 

har ubegrensede muligheter til å tilpasse seg 

morgendagens krav. 



uControl Base 

Med vår standard kontrollboks 

har du de riktige verktøyene for 

hånden til å utføre de daglige 

oppgavene med letthet og 

sikkerhet. Du har også 

muligheten til å integrere 

tilkobling og forbedre ytelsen i 

tråd med dagens nyeste 

løsninger. 

uControl Flex 
Når du trenger å være klar for 
fremtiden, har uControl Flex dekket 
deg. Dette systemet får deg i gang 
med en rekke nye, smarte 
kontrollfunksjoner, samtidig som du 
får ytterligere muligheter i fremtiden. 
uControl Flex kan konfigureres med 
valgfri tilkobling så vel som 
en grunnleggende skjerm eller det 
avanserte FutureTouch ™ 
displayet. 

uControl Pro 

For arbeidsplasser der 

profesjonell kontroll er kritisk, er 

uControl Pro det opplagte valget. 

Fullt utstyrt med de beste 

innovasjonene fra Hiab, kommer 

den klar for tilkobling og 

inkluderer en grunnleggende 

skjerm som standard. Den 

avanserte Hiab FutureTouch ™ -

displayet kan også installeres 

som et alternativ. 

MULTILIFT ULTIMA 
14-30 ton capacity 

Heavy and Low-built models 

Sliding (S) and Sliding/Tilting (Z) movement 

uControl next-generation control system with 

3 levels of control 

HiVision camera-guided operation on 4 levels 

Built-in HiConnect functionality 

ProFuture models 

MULTILIFT OPTIMA 20 
20 ton capacity that’s simply right 

 

Basic control system 

Low weight, low installation height and high 

operating speed 

MULTILIFT CLASSIC 
18-22 ton capacity 

Sliding (S) and Tilting (T) movement 

Manual control 

Standard MULTILIFT features 

MULTILIFT LIGHT/MEDIUM 
2-10 ton capacity 

Sliding (S) movement 

Manual control 

Standard MULTILIFT features 

KONTROLL på dine betingelser  
MULTILIFT Ultima representerer en ny generasjon krokløft kontroll, takket være 

lanseringen av Hiab's uControl plattform. Med tre nye styre systemer gir uControl en 

smartere løsning for et bredt spekter av laste og losse oppgaver. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Part of the complete MULTILIFT range 
MULTILIFT Ultima er bare den siste i en lang rekke pionerbelastende lastehåndteringsløsninger fra Hiab. For å lære mer om hele 

spekteret av MULTILIFT krokløftere, besøk hiab.com eller kontakt din lokale forhandler. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Når du investerer i Hiab-utstyr, investerer du i 

kvalitet for å sikre og effektivt oppfylle dine 

forpliktelser til kundene dine - hver eneste dag. 

 
Med Hiab Services er vi her for deg gjennom hele 

livscyklusen din, og gir driftstid og pålitelighet du 

må levere som lovet. Med de nyeste verktøyene, 

tilkobling og et bredt nettverk av eksperter, 

Vi støtter deg når og hvor du trenger oss. Så du kan 

sove godt om natten - hver eneste natt. 

n Lifecycle Services 

n Original Parts 

n Connected Services 

n Financial Services 

 
 

 

 

Sikring av din investering 
Hiab Original Parts sikrer at Hiab-produktet ditt 
forblir et Hiab-produkt. Med andre ord gir de deg 
den samme funksjonaliteten og kvaliteten du 
investerte i fra starten - viktig for optimal ytelse, 
maksimal sikkerhet og unngå kostbar nedetid. 
Våre deler er produsert til de høyeste 
standardene. De er spesielt designet for vårt 
utstyr; garanterer perfekt passform og kvalitet 
som er nødvendig for topp ytelse. 

 
Du finner Hiab Original Parts for rask bestilling via 

vår Hiab nettbutikk. Vårt optimerte lager og 

logistikk sikrer levering i dag på nesten alle varer, 

og sparer tid og kostnader. 

Kjør som 

planlagt 
Hiab ProCare ™ er en fleksibel servicekontrakt designet 

for å sikre oppetid på alle Hiab-utstyr. Planlagt og 

forebyggende vedlikehold hjelper utstyret med å beholde 

samme høye kvalitet du investerte i. Ved hjelp av originale 

reservedeler og høyeste standard, tar vårt globale 

servicenettverk profesjonell omsorg for alle deler av 

utstyret ditt, og reduserer risikoen for dyre avbrudd og 

uventet ståtid. La oss ta vare på all planlegging, 

vedlikehold og inspeksjoner. Ved å redusere totale 

eierkostnader og øke salgsverdi på maskinen, gir ProCare 

deg total trygghet. 

 



BUILT TO PERFORM 
Hiab er verdens ledende leverandør av lastbærende 
utstyr, intelligente tjenester og digitalt tilkoblede 
løsninger. Hiabs tilbud omfatter førsteklasses 
lasthåndteringsutstyr, inkludert HIAB lastekraner, 
LOGLIFT og JONSERED skogs- og 
gjenvinningskraner, MOFFETT lastebilmonterte 
gaffeltrucker, MULTILIFT demonterbare og 
heveløftere under ZEPRO, DEL og WALTCO-
merkene. Som bransjens pioner er vår forpliktelse å 
øke effektiviteten i våre kunders virksomheter og 
forme fremtiden 

av intelligent lasthåndtering.hiab.com 

 
Hiab is part of Cargotec Corporation. 

cargotec.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lær mer om MULTILIFT 

ULTIMA besøk 

multilift.com 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

hiab.com 
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