HE MASKINER

Muldy 3500
3500

Klassisk model med stor volume
Ting går ofte anderledes end man forventer.
Historien bag Muldy startede med et »nej«.
Pga. pladsmangel ved en messe, kunne vi ikke
udstille vores store lastbils-trailere, derfor valgte
vi at udstille en formindsket model. Interessen
for den »lille« var så stor, at vores ingeniører
straks videreudviklede modellen som biltrailer til
Tekniske data:
Længde:

4150 mm

Bredde:

1280 mm

Højde:

1600 mm

Egenvægt:

860 kg

Tilladt totalvægt:

3500 kg

Nyttelast:

2640 kg

Tilladt hastighed:

80 km/t

Dæktype:

185 R 14C

Aksler:

2

Tip:

Ja

professionelt brug. Muldy 3500 kan nemt læsse
2 m2 grus eller nedbrydningsaffald. Takket være
brugen af finkornsstål, kan Muldy holde til ekstreme belastninger, og fremstår som den slidstærkeste trailer på markedet. Siden messen har fabrikken løbende videreudviklet Muldy 3500, så den i
dag fremstår som en populær trailer på markedet.
Standard:
- 12 volt fjernbetjent hydraulikanlæg medkabel
og extra 12 volt batteri (inkl. ladestation)
med integreret håndpumpe
Tilbehør:
- Fransk bagsmæk
(i stedet for standard bagsmæk)
- Speciallakering i egen RAL-farve

Odensevej 82 - 5853 Ørbæk
Tlf: +45 20 48 58 48

www.he-maskiner.dk

Muldy 3500 Pick Up
Pladsproblemer?
Ingen problem for os
Man kan aldrig få plads nok. Ideelt set, har man
rigelig plads til af og pålæsning, men sådan er
det ikke altid. Her viser Muldy 3500 Pick Up sine
styrker. Muldy 3500 Pick Up har en ekstrem lav
læsningsvinkel på kun 16 grader, så den selv kan
arbejde under meget trængte pladsforhold (1,90
meter loftshøjde). Det er der ingen andre der kan.
Dette muliggøres af det mest moderne løfteTekniske data:
Længde:

4750 mm

Bredde:

1772 mm

Højde:

1345 mm

Egenvægt:

1290 kg

Tilladt totalvægt:

3500 kg

Nyttelast:

2160 kg

Tilladt hastighed:

80 km/t

Dæktype:

205 R 14C

Aksler:

2

Tip:

Ja

Muldy 3500 Cargo
3500 Pick Up

krogssystem på markedet i 3,5 tons klassen.
Men den kan mere end det. Den integrerede
hydraulikstation med Honda motor sørger for, at
Muldy 3500 Cargo kan arbejde helt uafhængigt af
påhængskøretøjet. Slutteligt er Muldy 3500 Pick
Up naturligvis lavet af ekstra stabilt finkornsstål,
så du får glæde af din Muldy i årevis.

Nogen gange har man bare brug for mere plads.
Især hvis man arbejder med anlægs- og gartneriarbejde, hvor der skal transporteres store mængder græs, løv og flis. Her kommer Muldy 3500
Cargo til sin ret. I stedet for en totalbredde på 128
cm måler Muldy 3500 Cargo hele 168 cm, hvilket muliggør nem læsning af f.eks. minigraver og
Tekniske data:

Standard:
- Arbejder uafhængigt af påhængskøretøj 		
pga. eget hydraulikanlæg med Honda motor
Særligt standardudstyr:
- Automatisk lås af krog og container (Muldy ZVS)
- Ekstra stærk tandem-løftecylinder
Tilbehør:
- Bygget af kvalitetsmaterialer
(ramme, container og platform af finkornsstål
og platformsbund af aluminium)

3500 Cargo

Mere plads, flere muligheder

Længde:

4150 mm

Bredde:

1680 mm

Højde:

1400 mm

Egenvægt:

910 kg

Tilladt totalvægt:

3500 kg

Nyttelast:

2590 kg

Tilladt hastighed:

80 km/t

Dæktype:

185 R 14C

Aksler:

2

Tip:

Ja

stubfræser. Med det rummelige lad er Muldy 3500
Cargo naturligvis også attraktiv i andre brancher.
Med det største sidegitter får Muldy 3500 Cargo
et totalvolumen på hele 5,4 m2.
Muldy 3500 Cargo er den perfekte løsning til alle
redskaber og andet transportgods, hvor der kræves et stort lad.
Standard:
- Sidegitter 400 mm højde
(øger volumen fra 2 m2 til 3,7 m2)
- 12 volt fjernbetjent hydraulikanlæg med kabel
og extra 12 volt batteri (inkl. ladestation)
med integreret håndpumpe
- Læsserampe til maskintransport
Tilbehør:
- Pendel bagsmæk
(i stedet for standard bagsmæk)
- Sidegitter 800 mm højde
(øger volumen fra 2 m2 til 5,4 m2)
- Speciallakering i egen RAL-farve
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