DE NIEUWE MOFFETT M8 NX
MEER DAN ALLEEN TOPPRESTATIES

PRODUCT BROCHURE

MAAK KENNIS MET DE VOLLEDIG
OPNIEUW ONTWORPEN
MOFFETT M8 NX

De geheel nieuwe MOFFETT M8 NX is de beste
meeneemheftruck ter wereld. Hij is volledig opnieuw
ontworpen – zowel van binnen als van buiten – om u
te helpen er alles uit te halen.

worden gedragen. Hij is beschikbaar met een breed
scala van opties en hulpstukken, waaronder sturen in
4 richtingen om met lange ladingen te kunnen
manoeuvreren in gebieden met een krappe toegang.

•
•
•
•

De MOFFETT M8 NX wordt ondersteund door ons
landelijke netwerk van getrainde onderhoudstechnici
en met reserveonderdelen die door de fabriek zijn
goedgekeurd.

Betere prestaties
Lagere onderhoudskosten
Verbeterde stijl
Meer veiligheid en comfort

De MOFFETT M8 NX is de specialist voor een groot
hefvermogen. Hij kan de meest veeleisende taken aan,
ongeacht de omstandigheden. Met een hefvermogen tot
3500 kg kan de M8 NX ladingen snel en veilig verplaatsen
– zelfs op het meest uitdagende terrein.
De M8 NX is ongelooflijk krachtig, maar toch compact
genoeg om op bijna elke vrachtwagen of trailer te kunnen
Lees meer
moffett.hiab.com

Wanneer u investeert in de nieuwe MOFFETT M8 NX,
krijgt u een meeneemheftruck van de volgende generatie
die topprestaties levert, makkelijker te onderhouden is
en meer comfort en veiligheid biedt. Dat betekent dat u
MOFFETT M8 NX meer tijd heeft om te werken – waardoor
u meer leveringen aan kan.

NIEUWE FUNCTIES VOOR BETERE
VEILIGHEID EN COMFORT
MaxPerformance™
Licht, maar allesbehalve
een lichtgewicht

Mast
Buiten/binnen-mast verbeterd;
kettinglengte geoptimaliseerd

De beste meeneemheftruck ter wereld is nu nog
sterker. Lager gewicht geeft meer laadvermogen.

EasyService
Kortere onderhoudstijd
De MOFFETT M8 NX heeft een
opnieuw ontworpen kap, een nieuw
tweedelig achterportier en een nieuw
geplaatst accu-compartiment voor
eenvoudiger bereikbaarheid bij
routinecontroles en onderhoud.

HydraulicControl
Vereenvoudigd, verbeterde
betrouwbaarheid
Een enkelvoudige gecombineerde
hydraulische assemblage betekent
eenvoudiger bereikbaarheid, minder
onderdelen en verbeterde
betrouwbaarheid.

PRESTATIES,
LED
werklampen

SafetyPlus™
Omdat veiligheid
boven alles gaat
Opnieuw ontworpen cabine voor een beter zicht,
LED-verlichting en stoel indicator voor extra veiligheid
voor de bedienaar.

Vergrendelende
autogordel
Rijden bij niet
aangesloten zijn wordt
hiermee uitgesloten

SafetyPlus™

GroundStart-knop

Vernieuwd chassis
Lichter, verbeterde
gewichtsverdeling

GroundStart
Verbeterde veiligheid
Nu standaard eenvoudiger bereikbaarheid van de GroundStart
bedieningsknop voor een verbeterde
veiligheid tijdens gebruik.

DE MOFFETT M8 NX
GEEFT EEN BETER GEVOEL
VOOR ZAKEN

THE MOFFETT M8 NX
MAKES BETTER BUSINESS SENSE

Model
Hefvermogen
Motor
Hefhoogte
Standaard banden
Aandrijfwielen

M8 25,3

M8 30,3

M8 35,3

M8 25,4

M8 30,4

M8 35,4

2500 kg
@ 600 mm
Lastzwaartepunt

3000 kg
@ 600 mm
Lastzwaartepunt

3500 kg
@ 600 mm
Lastzwaartepunt

2500 kg
@ 600 mm
Lastzwaartepunt

3000 kg
@ 600 mm
Lastzwaartepunt

3500 kg
@ 600 mm
Lastzwaartepunt

Kubota Diesel
37,3 kW (50 pk)

Kubota Diesel
37,3 kW (50 pk)

Kubota Diesel
37,3 kW (50 pk)

Kubota Diesel
37,3 kW (50 pk)

Kubota Diesel
37,3 kW (50 pk)

Kubota Diesel
37,3 kW (50 pk)

3040 mm

3040 mm

3040 mm

3040 mm

3040 mm

3040 mm

280 × 60-15.5

27 × 10-12

27 × 10-12

280 × 60-15.5

27 × 10-12

27 × 10-12

3 wielen

3 wielen

3 wielen

3 wielen/
4 richtingen

3 wielen/
4 richtingen

3 wielen/
4 richtingen

Leeggewicht*

2530 kg

2630 kg

3130 kg

2810 kg

2910 kg

3410 kg

Oversteek*

1475 mm

1475 mm

1475 mm

1450 mm

1475 mm

1475 mm

Vrije hoogte boven
het wegdek

280 mm

280 mm

280 mm

230 mm

230 mm

230 mm

De bovenstaande specificaties kunnen door de fabrikant worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.
* De waarden variëren, afhankelijk van de machinespecificatie en het type montagekit.

Standaard uitrusting
De M8 NX is uitgerust met een aantal handige
standaardfuncties voor veeleisende taken:
• LED zwaailicht en LED werklampen
• LED straatverlichting
• GroundStart
• Vergrendelende stoelriem

• Luxe geveerde stoel
• Inklapbare beschermbeugel aan de zijkant
voor de bedienaar
• Getinte cabine voor alle weers
omstandigheden
• Niet blokkerende hydrostatische transmissie
• Hoofdstroomschakelaar

Opties
Lift Assist

Ongeacht de toepassing: de M8 NX is
beschikbaar met een uitgebreid scala
aan opties:

• Schaarreach

• Verschillende hefhoogtes

• Last beschermrek en nog veel meer

• Meerdere richtingen / sturen in
4 richtingen

• Meerdere wielconfiguraties

• Remote Ground Mount™
• Lift Assist Systems™

• Hydraulische vorkverstelling
• Diverse aflegsteunen

• Spiegel in de cabine

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 ist ein Teil von Cargotec Corporation.
cargotec.com

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

hiab.com

