NOVÁ ŘADA:
KROK VPŘED

NOVÁ ŘADA: KROK VPŘED
Nové řady MultiOne jsou založené
na silných základech nejúspěšnějších
miniaturních nakladačů: jsou silné ve
své podstatě, mají vynikající výkon a
krásný vzhled.

RELIABILITY &
INNOVATION

MULTIPURPOSE

MultiOne fascinuje svým
silnějším
zevnějškem, mimořádným výkonem a
inovačními funkcemi.

Nová konstrukce zvyšuje zatížení proti
převrácení.
Nový teleskopický výložník zvyšuje
výšku zdvihu.
Nový design, který je nejlepší ve
své třídě, zaručuje pohodlí a
skvělou viditelnost.

Nová řada MultiOne byla přepracována
tak, aby splňovala potřeby jakéhokoliv
zákazníka: od kutila až po nejnáročnějšího
profesionála.

PERFORMANCE &
HANDLING

DESIGN &
COMFORT
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STRENGTH &
SAFETY

POWER

COST SAVING

SUPPORT
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SPOLEHLIVOST A
INOVACE
Vizí provedení řady MultiOne je být
nejlepší ve své třídě, pokud se to týká
spolehlivosti a inovace.
Hledání chytrých řešení je dobře
zavedenou zásadou řady MultiOne, stejně
jako dodržování interních norem vysoké
kvality, které jsou ve středu zájmu při
navrhování stroje MultiOne.

Pro řadu MultiOne jsou použity pouze
ty nejkvalitnější díly, během konstrukční
a výrobní fáze se postupuje podle
nejlepších procesů, u nové řady
MultiOne se realizují pouze ta
řešení, která jsou nejlepší ve své
třídě.

UNIVERZÁLNOST
Myšlenkou, která stojí za řadou MultiOne, je
nabídnout multifunkční pracovní nástroj,
který dokáže maximalizovat produktivitu
a současně snížit náklady.
Několik hodin práce se strojem MultiOne
stačí k tomu, aby se člověk stal zběhlým
při práci s jakýmkoliv doplňkem ve většině
situací.
Když si zákazník vybere výrobek MultiOne,
nebude potřebovat zvláštní stroj na každý
pracovní úkol, ani nestráví spoustu času
přeskakováním z jednoho stroje na druhý.
Namísto toho bude mít jedinou ovládací
páku, která bude ovládat každé a
jakékoliv příslušenství a možnost
přepnout doplněk během několika
sekund.
S více než 170 originálními doplňky
se stroj MultiOne může během několika
sekund stát sekačkou na trávník nebo
vysokozdvižným vozíkem, teleskopickým
výložníkem, míchačkou betonu nebo
osobním výtahem.
A MultiOne se může stát téměř jakýmkoliv
požadovaným strojem bez ztráty jeho
jedinečné vlastní charakteristiky: být
výkonným strojem v kompaktní karosérii.
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SÍLA A BEZPEČNOST
Stroje MultiOne se vyznačují robustním
kloubovým rámem, který zvyšuje vyvážení
a celkovou stabilitu s vysokým konstantním
užitečným zatížením za všech okolností.
Všechny díly miniaturních nakladačů
MultiOne se navrhují a testují tak, aby
zaručovaly vysokou pevnost, spolehlivost
a snížené požadavky na údržbu.
MultiOne je jako jediný stroj vybavený
dvojitým teleskopickým výložníkem ve
tvaru H (se samovyrovnávacím systémem),
který přináší extrémní pevnost a udržuje
náklad v blízkosti vozidla, což dovoluje
vyšší nosnost při zvedání.
Snímač zatížení, bezpečnostní rám
ROPS, stříška FOPS, ochranná tyč
levé strany kabiny řidiče a další
bezpečnostní zabudovaná zařízení
zajišťují kompletní ochranu řidiče.

VÝKON NEJLEPŠÍ VE SVÉ
TŘÍDĚ
Ne všechny miniaturní nakladače jsou
konstruovány stejným způsobem.
Mnoho z nich slibuje úžasnou funkčnost.
MultiOne plní přísliby.
Je neuvěřitelné, že takový kompaktní
stroj dokáže zvednout více, než je jeho
vlastní hmotnost, dokáže manévrovat v
úzkých průchodech, pracovat na maličkých
stezkách nebo vysypávat náklady do velkého
vyklápěcího nákladního automobilu (a to vše,
aniž by na trávníku zůstaly jakékoliv stopy).
Sledování tohoto stroje při míchání betonu,
otáčení na velmi malém prostoru, zvedání
velkých břemen nebo hloubení příkopu, vás
přiměje k tomu, abyste flexibilitu tohoto
stroje skutečně ocenili.
Díky vysoké kvalitě každého dílu, nepřetržité
kontrole kvality každého aspektu konstrukce
a důkladnému testování hydraulických
čerpadel a motorů, každý stroj
MultiOne maximalizuje výkon v
jakýchkoliv pracovních podmínkách
a s jakýmkoliv příslušenstvím.
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DESIGN A POHODLÍ
U stroje MultiOne je přihlédnuto ke
každému aspektu, aby se maximalizovalo
pohodlí a snadnost používání.
Oddělení výzkumu a vývoje v případě
MultiOne navrhlo stroj s nejpůsobivějším,
nejergonomičtějším a nejpohodlnějším
místem pro řidiče na trhu.
Pohodlná kabina je navržena tak, aby
zajišťovala maximální pohodlí v každém
pracovním stavu.
Velké luxusní sedadlo a opěradlo zad
jsou spojeny tak, aby řidič měl tu nejlepší
polohu pro obsluhu uvnitř kabiny, která je
největší ve své třídě.
Uspořádání kabiny je navrženo s pozorností
zaměřenou na ergonomické zásady:
intuitivní umístění přístrojů a ovládacích
prvků zajišťuje snadnou používání strojů
MultiOne.
Elektronická ovládací páka s 11 funkcemi
umožňuje snadné a přesné ovládání
výložníku a doplňků.

Provedení kabiny umožňuje řidiči, aby
měl úplný výhled na spojovací desku bez
slepých míst.
Úplný výhled v rozsahu 360°
poskytuje řidiči možnost
sledování pracovního
prostoru
bez
překážek.

VÝKON A MANIPULACE
Řada MultiOne koncentruje spoustu výkonu
a nosnosti do malého multifunkčního trupu.
Kompaktní velikost stroje MultiOne a kloubový
rám nabízejí skvělou manévrovatelnost tam,
kde je požadována, a když je požadována.
Stroj MultiOne se může dostat na místa, na
která to jiné stroje nedokážou, od malého
vnitřního prostoru až po otevřené pole.
Přímý pohon 4 kol zajišťuje maximální
tah i v náročném terénu a podmínkách,
zatímco diferenciál se samočinným
blokováním (DBS
dynamický
blokovací systém) je užitečný při
práci na měkkém podkladu, kdy je
třeba zabránit v jeho poškození.
Prostřednictvím
regulace
tahu
děličem krouticího momentu je
zajištěn tah také na zledovatělém
a blátivém terénu.
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ÚSPORY NÁKLADŮ
MultiOne je kloubovým nakladačem,
který je nejlepší ve své třídě, co se týká
výkonnosti a úspory nákladů.
Kloubový rám a teleskopický výložník jsou
řešeními, která jsou špičkou ve své třídě a
zajišťují během pohybu a práce
vysokou efektivitu.
MultiOne snižuje při otáčení
opotřebovávání pneumatik a
spotřebu paliva díky ovládání
kloubového rámu namísto
otáčení řízení v opačném směru
používaného u dalších malých
nakladačů.
Tato efektivita je dosahována
zvýšením
dosahu
teleskopického
výložníku:
například je možné nakládat
a vykládat obě strany
nákladního automobilu s
rovnou
ložnou
plochou
pouze z jediné strany.
MultiOne je nejlepším úsporným
řešením na trhu miniaturních
nakladačů díky snadnosti používání
a rychlosti obsluhy.
Volant, multifunkční ovládací páka a další
jednoduché ovládací prvky zajišťují snadné
ovládání stroje v podstatě bez jakékoliv
učení.

PODPORA
Řada MultiOne je navržena tak,
aby splňovala potřeby zákazníka.
Jasnými příklady této orientace
na zákazníka jsou výkon,
ergonomika a spolehlivost.
Tato pozornost zaměřená
na zákazníka je přítomna i ve
fázi distribuce a poprodejní
fázi.
Obrovská síť distributorů stroje MultiOne po
celém světě poskytuje hodnotnou podporu
zákazníka během volby správného stroje
a doplňků tak, aby splňovaly potřeby jeho
podnikání.
Distributoři stroje MultiOne jsou zaškoleni
tak, aby dokázali zákazníkům pomoci ze
široké řady strojů a doplňků MultiOne zvolit
tu nejlepší kombinaci pro jejich práci a
dosáhnout nejlepší návratnosti jejich investic.
Stejná síť prošla důkladným školením, aby
po prodeji dokázala zajistit nejlepší možnou
údržbu a podporu v oblasti náhradních
dílů, a pomáhala zákazníkům objevovat
prostřednictvím jeho stroje MultiOne nové
aplikace a možnosti.
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TERÉNNÍ ÚPRAVY A ZEMNÍ PRÁCE
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Jeden chytrý stroj a více než 170 doplňků
pro převážení a přemisťování zeminy a
dalších sypkých materiálů, manipulaci s
tvrdými i měkkými materiály, výkopové
práce, srovnávání terénu, přípravu půdy a
také pokládání chodníků.
Tato nová řada nabízí nosnost při zvedání
a univerzálnost, která je nejlepší ve své
třídě.
To znamená, že dokážete manipulovat

s objemným vaky, baleními cihel a bloků a
paletami na staveništi bez ohledu na terén.
Díky kloubovému rámu a DBS (dynamickému
blokovacímu systému) můžete jezdit po
trávnících, dlážděných plochách a dalších
citlivých površích, aniž by došlo k jejich
poškození.

ÚDRŽBA POZEMKŮ A NEMOVITOSTÍ
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Jeden chytrý stroj a více než 170 doplňků
pro sekání a kosení, zametání a čištění, sběr
a vysypávání, odstraňování sněhu i listí.
Díky široké řadě doplňků a luxusní kabině
(s topením a klimatizací) je MultiOne
vynikajícím řešením pro údržbu po celý
rok.
Kompaktní rozměry, kloubový rám a
přední sedadlo umožňují vysokou

manévrovatelnost také v úzkých prostorách
a s plnou viditelností v rozsahu 360°.
Vysoká rychlost umožňuje zvýšenou mobilitu
pro velké plochy.

ZEMĚDĚLSTVÍ
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Jeden chytrý stroj a více než 170 doplňků
pro manipulaci s balíky sena, krmení zvířat,
čištění stájí, přípravu půdy a ošetřování sadů
a vinohradů.
MultiOne si dokáže snadno poradit s
obvyklými úkoly na farmě, avšak přesto je
dostatečně kompaktní na to, aby mohl být
používán v budovách, do nichž další stroje
nemají přístup.

Díky
univerzálnosti,
teleskopickému
výložniku a obratnosti stroj MultiOne
dokáže nahradit běžný nakladač.

DODAVATELSKÉ FIRMY I KUTILOVÉ
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Jeden chytrý stroj a více než 170 doplňků
pro manipulaci s materiálem, lámání, výkopy
příkopů, míchání betonu, zametání smetí.
MultiOne
je
nejlepším
kloubovým
víceúčelovým miniaturním nakladačem na
staveništích.
Má převodový systém špičkové třídy a
dostane se i na taková místa, pro která jsou
další stroje pro manipulaci s materiálem
příliš velké.

Mobilita stroje MultiOne na staveništi
umožňuje velké omezení požadavků na
manuální práci a zvýšené pracovní rychlosti.
Stroj MultiOne šetří čas i peníze: snižuje
počet strojů požadovaných na staveništi,
bez ohledu na to, zda jsou ve vlastnictví
dodavatele, nebo pronajaty.

U STROJE MULTIONE JSOU ZPŮSOBY VYUŽITÍ BEZ OMEZENÍ
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COKOLIV BUDETE POTŘEBOVAT . . . . . STROJ MULTIONE TO DOKÁŽE!
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WWW.MULTIONE.COM

MultiOne s.r.l.

Via palù 6-8
36040 Grumolo delle Abbadesse
Vicenza - Italy
Tel. +39 0444 264600
Fax +39 0444 389260
info@multione-csf.com

Informace a obrázky v tomto dokumentu slouží pouze k ilustrativním účelům a nejsou závazné pro výrobce, který si vyhrazuje právo
na změny kdykoliv bez předchozího upozornění.
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