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Kontakt din lokale MULTILIFT forhandler.

ALLROUNDEREN FOR 
ANLEGGSGARTNERE OG ENTREPRENØRER

MULTILIFT XR 2S sammen med din lette lastebil gjør  arbeidet til en lek.
Din 3,5 tonns lette lastebil gjør din virksomhet hurtigvoksende og lønnsom med sin ytelse og fleksibilitet. 

Liten i størrelse, 
men en kjempe i ytelse

MULTILIFT XR 2S har full funksjonalitet med 
lasting/ lossing samt tipping av containe-
ren/lasteflaket. Derfor mestrer den ditt ar-
beid med letthet og høy sikkerhet. Hva du 
enn behøver å transportere, så kan XR 2S 
håndtere det. Kjør til bestemmelsesstedet 
og mens arbeid utføres kan du frakte annet 
type materiale på  et annet flak til et annet 
sted. Ingen dødtid, ingen venting. Øk effekti-
viteten på din bil med MULTILIFT XR 2S.

Hiab AS
Carl Bergersens vei 5, 1481 Hagan
(P.O.Box 53, Grorud, 0905 Oslo)
Tel 67 06 75 00  
Fax 67 06 75 80
www.hiab.no

MULTILIFT XR Den lette serien krokløftere  

PB
-X

R2
S-

N
O

-E
U

_0
90

10
8

Økt allsidighet 
og større nyttelast

Ved bruk av det siste innen 3D-CAD metoder 
og moderne produksjonsteknologi for å ska-
pe denne nye serien, har nødvendig sveising 
blitt redusert samtidig som konstruksjonen 
har blitt sterkere. Den ekstremt lave vekten 
kombinert med den høye styrken tillater 
høyere lastekapasitet og øker fleksibiliteten 
og inntjeningen for  kjøretøyet.

TEKNISKE DATA

TYPE XR 2S

KAPASITET (kg) 2000

BRUTTOVEKT BIL (t) 3,5

CONTAINER LENGDE (fra-til) (m) 3,0 3,0 - 3,5 3,5 - 4,0

G-LENGDE (mm) 2700 2950 3200

UTRUSTNING VEKT (kg) 390 410 430

TIPPVINKEL (grader) 49 49 47

KROKHØYDE (mm) 900 / 930

BYGGEHØYDE (mm) 135

ARBEIDSTRYKK (MPa) 18

ANBEFALT OLJEMENGDE (l/min) 15-20

Prioritert sikkerhet
Som på alle MULTILIFT krokløftere er sik-
kerheten en av de viktigste områdene i XR-
serien. Sikkerhetssystemet omfatter bl.a. 
lastholderventiler direkte på sylinderne og 
en tipplås mekanisme. XR-serien tilfreds-
stiller alle minimumskrav fra EU’s Direktiv, 
sikkerhet for maskiner.

Vi forbeholder oss retten til endringer. Bilder viser ikke alltid utrustningene i standard versjon.

Cargotec Finland Oy 
Multilift
P.O.Box 39
FI-21201 Raisio, Finland
Tel: +358 204 55 2399
www.hiab.com


