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Hiab Multilift XR
gir deg enestående ytelse
Maksimerer din alsidighet
Hiab Multilift XR lettversjon passer til alle lastebiler med totalvekt mellom 3,5 og 12 tonn. 
Den er en virkelig all-rounder når det gjelder ytelse og allsidighet, fordi den samme 
lastebilen kan utføre en rekke oppgaver. Hiab Multilift XR krokløftere minimerer også at 
lastebilen er inaktiv og må vente, fordi at bilen kan gå til neste oppdrag umiddelbart etter 
endt oppdrag.

Helt nytt konsept
Den modulære XR lettversjonen  er et gjennombrudd når det gjelder demonterbart utstyr. 
Dette unike og nyskapende designet omfatter en enkel og enestående geometri/ 
konstruksjon og er et nytt konsept for demonterbar bruk



Maksimal alsidighet
• Bredt utvalg av forskjellige kontainere og annet, fører til 

allsidig bruk av lastebilen
• Kontainer kan stå på bakkeplan ved lossing/ lessing.

• Minimal dødtid for bil som kjører fra sted til sted. 

Lav vekt
• Lav vekt / solid utførelse maximerer nyttelast. 

Sikker bruk
• Krokens utformiming gjør det lett å gripe kontainer.

• Eliminering av feilaktige operasjoner sikrer trygg og 
enkel bruk.

• Tipplås sikrer trygg tipping uansett kontainertype.
• Det hydrauliske ventilsystemet gir ekstra sikkerhet.  

Optimal geometri
• Rask bytting av kontainer.
• Lav last/ lossehøyd/ takhøyde. 

Enkelt eierskap
• Fremragende pålittelighet.

• Velutprøvd konstruksjon, minimerer service og 
vedlikehold.

• Bredt støttenettverk lokalt og globalt 

Forbedret lastebil ytelse 
Den optimaliserte utformingen av Hiab Multilift XR 
krokløfter har lav vekt og høy styrke, noe  som gir 
maksimert nyttelast og forbedret lastebil ytelse. Enestående 
geometri, medfører lav høyde, som er en fordel under 
lasting og lossing, og som også gjør det ideelt for bruk i lav 
takhøyde.

Maximal sikkerhet
Operatørs sikkerhet er en viktig funksjon som er ivaretatt 
på Hiab Multilift XR-krokløft. Feilaktige operasjoner er 
eliminert,  systemet svært enkel og er lett å bruke, selv for 
mindre erfarne brukere. En automatisk, mekanisk styrt 
tipplås, sikrer trygg tipping, mens sikkerhetsventiler / 
trykkbegrensningventiler gir maksimal sikkerhet i 
hydraulikksystemet.

Uovertruffent nivå av pålitelighet
Hiab Multilift XR lettversjon krokløftere har enestående 
ytelse med tanke på rask og enkel montering, demontering 
og tipping. XR lettversjon har også et uovertruffent nivå av 
pålitelighet og trygg, glatt og problemfri drift.
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Innsatt tekst





Tekniske data XR 2S XR 3S XR 5S XR 7S

LØFTEKAPASITET (Kg) 2000 3000 5000 7000

TRUCK GVW (t) 3.5 4.5 7.5 10/12

VEKT PÅ UTSTYR (Kg) 390 - 430 400 - 440 670 - 750 930 - 980

KROK HØYDE (mm) 900/930 900/930 900/930 900/930

LENGDE (INNVENDIG) (m) 3.0 - 4.0 3.0 - 4.0 3.0 - 5.0 3.0 - 5.0

Basis data XR lettversjon



Enkel og pålittelig
Å eie en Hiab Multilift XR krokløft er like enkelt som å bruke en! 
Grundig utprøvd og testet konstruksjonen gir utmerket pålitelighet 
og minimum behov for service eller vedlikehold. Dette gjør XR 
krokløfter til en perfekt investering for å øke lastebilens flyt og 
produktivitet. Et erfaren og omfattende nasjonalt og internasjonalt 
service nettverk er dedikert til å gjøre livet ditt som XR krokløft eier 
enklere.




