PRESSEMEDDELELSE

Ny MultiOne når lige akkurat at
komme til Agromek
Italienske MultiOne lancerede en helt ny serie knækstyrede minilæssere den
12. november på den store maskinudstilling EIMA 2014 i Italien. Da dørene blev
lukket den 16. stod vognmanden klar til at læsse den nye maskine og køre den
til Agromek

Endnu mere power, komfort
og sikkerhed
Den nye knækstyrede minilæsser
med teleskoparm bygger videre på
MultiOne´s grundlæggende vision
om at konstruere multifunktionelle
maskiner med masser af power,
ergonomisk betjening og høj
brugsværdi. 35 hk, en topfart på 20
km/h, 70 l/min. hydraulik, løfteevne
på 1.650 kg og en rækkevidde
på 3 meter er nogle af de andre
overbevisende data modellen
kommer med.
Designet fejler bestemt
heller ikke noget. MultiOne
fremstår som en robust
maskine pakket ind i lækkert
design, der både ser godt
ud og giver brugerne nem
adgang til servicepunkter,
tilkoblingspunkter osv.

Nordisk komfort
Nordiske chauffører er krævende,
når det kommer til produktivitet
og komfort. Den nye 7-serie lever
til fulde op til deres krav. Kabinen
er rummelig og med en større
bredde end på tidligere modeller.
Her sidder chaufføren bekvemt i
et affjedret sæde, som ovenikøbet
kan indstilles. Selve ratstammen
kan også indstilles, så der er
mange muligheder for individuelle

tilpasninger. Arbejdsforhold er
nærmest optimale, for overblikket
over arbejdsområdet er suverænt,
og maskinens funktioner styres fra et
joystick placeret ved højre armlæn.
En anden virkelig behagelig feature
er, at 700-serien er konstrueret
med oliedæmpet motorophæng, så
dens vibrationer når ikke frem til
chaufføren.
Power i motor og teleskoparm
Løftekapaciteten er imponerende
1,6 ton, og motoren lever til fulde
op til kravene om ”power” til såvel
trækkraft, manøvrering og hydraulik
– på samme tid.
Den enorme løftekraft er blevet
muliggjort af, at MultiOne har
integreret ikke mindre end 230
kg, bagvægt i maskinens design
og gjort teleskoparmen endnu
stærkere samtidigt med, at
dets omdrejningspunkt ved
maskinkroppen er sænket
lidt. Det giver et lavere
tyngdepunkt og endnu
bedre udsyn til armen.

Motoren er en 3-cylindret
Yanmarmotor med 1331 cc og
leverer 35 hk. Med HD radial
Piston, 4WD med direkte drev
via hydrauliske hjulmotorer med
trækkraftskontrol og et dynamisk
Block System har den nye MultiOne
suveræne køreegenskaber uanset,
hvor ”umulige” køreforholdene
er – det betyder ikke så meget
om kunderne vil køre hurtigt eller
kæmpe sig gennem tyk mudder. Den
nye MultiOne skal nok komme frem.
Sikkerhed i førersædet
Sikkerheden er vigtig uanset, hvad
man laver, men når der arbejdes
med læssemaskiner kræves der
ekstra opmærksomhed fra dem,
der konstruerer maskinerne, og
dem, der kører dem. Ingeniørerne
bag MultiOne Serie 700 har gjort
deres del af arbejdet. Udsynet fra
førersædet er optimalt. Betjeningen

er logisk placeret, så risikoen
for fejlbetjening er minimal, og
teleskoparmen er hængslet lavt, så
tyngdepunktet tilsvarende holdes
så lavt som muligt. Her er den 230
kg tunge bagvægt et yderligere
plus. Endelig er der hydraulisk
P-bremse via våde skivebremser i
alle 4-hjulmotorer, så det er på alle
måder sikkert at arbejde med den
nye MultiOne.

ikke om det, får man dommen råt
for usødet”. Han er nu relativt tryg
ved at lade kunderne fælde dom
over den nye model, for den passer
perfekt til nordiske forhold og de
krævende kunder i Norden.
Yderligere information:
Tommy Kærgaard, HCP,
tlf. 22 78 88 70

Glæder sig til Agromek
Tommy Kærgård, som til daglig
varetager salget af MultiOne for
HCP, glæder sig til at introducere
den nye 700-serie MultiOne
på Agromek. ”Det er altid
spændende at være på
Agromek. Dialogen med
gæsterne er tæt – kan
de lide det, de ser,
siger de det, og
bryder de sig

FAKTA:
Motor
35 hk
Hydraulik		68 l/min
Tophastighed 20 km/h
Løftehøjde
3.0 meter
Løfteevne
1.650 kg

