Мини товарач Multione 8 SERIES

Цена: Запитване
Номер на обявата: 61322
ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Марка: MultiOne
Модел: Телескопични товарачи Мини товарач Multione 8 SERIES
Година: 2016
мощност: 40 к.с
моточасове: 0.00

MultiOne 8 Series е най-доброто решение на пазара на шарнирни мини товарачи за тези,
които имат нужда от всички невероятни характеристики на новата серия плюс висок
въртящ момент и висока скорост. MultiOne 8 Series има същото ново шаси като на 7 Series,
но е оборудван с по-мощен двигател с директно задвижване, който гарантира конкурентно
масивно

сцепление.

Стабилност

и

надеждност

са

характеристиките
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тези

нови

революционни мини товарачи, включващи модерен дизайн на шасито, нисък център на
тежестта

за

невероятна

стабилност,

интегрирани

противотежести.

Дизайнерските

удобства включват широко, удобно и лесно достъпно място на управление за оператора и
луксозна кабина. Това е идеалният избор за трудно достъпни работни места, в които са
необходими допълнителна мощност, сцепление и комфорт.

Предимства на MultiOne 8 Series:
Просторен и модерен дизайн на шасито;
Мощен двигател с директно задвижване;
Възможност за монтиране на кабина;
Интегрирани противотежести;

МНОГОФУНКЦИОНАЛНИ:

Идеята на MultiOne е да предложи многофункционална машина за работа, която може да
увеличи производителността при намаляване на разходите. С повече от 170 вида
оригинално оборудване, MultiOne може да се трансформира в косачка или мотокар,
компактен трактор, телескопичен товарач, бетонобъркачка и да свърши всяка работа за
секунди. MultiOne може да се превърне в почти всяка машина ако е необходимо, без да губи
своята уникална характеристика: да бъде мощна машина в компактна конструкция.

МОЩНОСТ И БЕЗОПАСНОСТ:

MultiOne товарачите се отличават със здраво шарнирно шаси, което подобрява баланса и
цялостната стабилност при повдигането на големи полезни товари и при всякакви
обстоятелства. Всички компоненти на MultiOne мини челните товарачи са проектирани и
тествани, за да се гарантира висока якост, надеждност и лесна поддръжка.

НАДЕЖДНОСТ И ИНОВАЦИИ:

Дизайнерската визия на MultiOne в този клас, има за цел да предостави най-доброто
решение по отношение на надеждност на иновациите. Спазването на вътрешните
стандарти за високо качество, са в центъра на MultiOne дизайна.
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