DE NIEUWE MOFFETT M4 NX
MEER DAN ALLEEN TOPPRESTATIES

PRODUCTBROCHURE

M4

MAAK KENNIS MET NIEUWE GE
MOFFETT M4 NX

NERATIE
Ervaar de verbeterde prestaties van Europa's meest vertrouwde
meeneemheftruck met de nieuwe generatie MOFFETT M4 NX.
Hij zit barstensvol verbeteringen – zowel van binnen als van buiten
– om u te helpen er alles uit te halen.
•
•
•
•
•

Betere prestaties
Eenvoudiger onderhoud
Verbeterde stijl
Meer veiligheid en comfort
Uitgebreide opties en accessoires

Als een Zwitsers zakmes is de MOFFETT M4 NX de verpersoonlijking
van veelzijdigheid met een serieus efficiënt vermogen-gewichtsverhouding.
Met een hefvermogen tot 2.500 kg kan de M4 NX ladingen snel en veilig
verplaatsen – zelfs op het meest uitdagende terrein. Hij gaat geen taak
uit de weg waardoor u het voordeel van veelzijdigheid heeft.
De M4 NX is ongelooflijk krachtig, maar toch licht en compact genoeg
om op bijna elke vrachtwagen of trailer te kunnen worden gedragen.
Hij is beschikbaar met een breed scala van opties en hulpstukken
waaronder een 4-weg functie om met lange ladingen te kunnen
manoeuvreren in gebieden met een krappe toegang.
De MOFFETT M4 NX wordt ondersteund door ons wereldwijde netwerk
van servicemonteurs.
Wanneer u investeert in de nieuwe MOFFETT M4 NX, krijg u een
meeneemheftruck van de volgende generatie die topprestaties levert,
makkelijker te onderhouden is en meer comfort en veiligheid biedt.
En dat betekent dat uw MOFFETT M4 NX meer tijd heeft om te werken
– waardoor u meer leveringen aankan.

NIEUWE FUNCTIES VOOR BETERE
VEILIGHEID EN COMFORT
MaxPerformance™
Licht, maar allesbehalve
een lichtgewicht
Europa's meest betrouwbare
meeneemheftruck is nu nog
veelzijdiger in prestaties. Met de
meest efficiënte vermogen/
gewichtsverhouding in de industrie.

Mast
Hoge zichtbaarheidsmast voor precieze
lastpositionering met tal van opties voor
aanpassing aan uw toepassing

Vergrendelende autogordel
Rijden zonder vergrendeling wordt
hiermee uitgesloten

Vernieuwd chassis
Geoptimaliseerde
gewichtsverdeling

Reduced cost of ownership™
Besparingen aan alle kanten
De M4 NX modellen bieden nu lagere eigendomskosten.
De bediening is stiller en sneller , het brandstofverbruik
is lager en de uitstoot van CO2 is minder.

EasyService™
Kortere
onderhoudstijd
De MOFFETT M4 NX heeft een
nieuw ontworpen motorkap en
achterdeuren, de toegang tot
dagelijkse controles en
routineonderhoud wordt nog
gemakkelijker gemaakt.

PRESTATIES,

SafetyPlus™ Omdat
veiligheid voorop staat
Met de nieuw ontworpen motorkap voor een betere
zichtbaarheid, LED-verlichting/zwaailamp en
vergrendelende veiligheidsgordel, krijgt u een betere
veiligheid voor de bestuurder.

LED
werklampen
Bedieningsstation
meer ruimte voor
bestuurder

SafetyPlus™

GroundStart™
Verbeterde veiligheid
Met GroundStart als standaard is het demonteren van
de MOFFETT M4 NX nu nog gemakkelijker voor de
bestuurder ongeacht de locatie.
GroundStart-knop

DE MOFFETT M4 NX
PURE PROFESSIONALITEIT

Model

M4 20.1NX

M4 20.3NX

M4 20.4NX

M4 25.1NX

M4 25.3NX

M4 25.4NX

2000kg @ 600mm

2000kg @ 600mm

2000kg @ 600mm

2500kg @ 600mm

2500kg @ 600mm

2500kg @ 600mm

Kubota D1105

Kubota D1105

Kubota D1105

Kubota D1105T

Kubota D1105T

Kubota D1105T

Hefhoogte*

3000 mm

3000 mm

3000 mm

3000 mm

3000 mm

3000 mm

Standaard banden*

23”/ 400x4

23”/23”

23”/23”

27”/18”

27”/27”

27”/27”

Oversteek**

1135 mm

1135 mm

1135 mm

1195 mm

1195 mm

1195 mm

Vrije hoogte boven
het wegdek

200 mm

200 mm

200 mm

265 mm

265 mm

265 mm

Hefvermogen
Motor

De bovenstaande specificaties kunnen door de fabrikant worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.
* Andere opties beschikbaar

** De waarden variëren, afhankelijk van de machinespecificatie en het type montagekit

De M4 NX is de specialist voor
efficiënt laden en lossen in de
stadsdistributie en beperkte
werkcondities:

•
•
•
•

Levering van ramen en deuren
Recycling en afvalbeheer
Chemische stoffen
Industrieel gas

• Bouwmateriaal
• Diervoeders
• Drankproducten
• Turf
...en nog veel meer

Opties
Ongeacht de toepassing: de M4 NX is beschikbaar
met een uitgebreid scala aan opties:

• SuperReach

• Verschillende hefhoogtes

• GroundStart via afstandsbediening

• Verschillende bandopties

• Verschillende richtingen/4-weg
functie systeem: Alle wielen kunnen
worden gedraaid voor zijwaartse
verplaatsingen bij het behandelen
van lange ladingen en/of manoeuv
reren door gebieden met een
krappe toegang of met nauwe
openingen (beschikbaar op alle
met drie wielen aangedreven
M4-modellen)

• Keuze van vorken
• Lastbescherm rek en nog
veel meer

BUILT TO PERFORM
Hiab is wereldwijd de grootste leverancier van laad- en
lossystemen, intelligente services en digitaal verbonden
oplossingen voor het wegtransport. Het aanbod van
Hiab omvat toonaangevende apparatuur voor
vrachtafhandeling zoals HIAB autolaadkranen, LOGLIFT
en JONSERED hout- en recyclingkranen, MOFFETT
meeneemheftrucks, MULTILIFT afzetsystemen en
laadkleppen van de merken ZEPRO, DEL en WALTCO.
Als industrieel pionier is het ons streven om onze
klanten efficiënter te laten werken en vorm te geven
aan de toekomst van intelligent laden en lossen.
hiab.com
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Hiab is onderdeel van Cargotec Corporation.
cargotec.com

Ga om meer te weten te
komen over MOFFETT
naar moffett.hiab.com
moffettm4.hiab.com

hiab.com

