
Hiab Multilift XR 10S

XR Medium Haakarmen

Productbrochure



Meer kracht voor uw werk 
De nieuwe Hiab Multilift XR 10S met 
10 ton capaciteit biedt u maximale 
performance en ongeëvenaarde 
functionaliteit. Het lage gewicht van 
het systeem, gecombineerd met z’n 
kracht maken het een ideaal gereed-
schap voor al uw toepassingen. Haal 
het maximale uit uw truck, door het 
laten monteren van een XR 10S. Voeg 
hieraan eventueel een Hiab kraan 
toe om uw productiviteit nog meer 
te vergroten. Vervoer containers tot 
6 meter met groot nuttig laadvermo-
gen, veiliger en betrouwbaarder dan 
ooit. 

Meer veelzijdigheid en grotere 
nuttige lading

Wij hebben de nieuwste 3D-CAD 
methodes en modernste produc-
tietechnologie toegepast om deze 
nieuwe reeks te ontwerpen en te 
bouwen, waardoor het lassen aan 
de constructies tot een minimum 
beperkt blijft. Het resultaat is een 
sterkere structuur. De uitzonderlijk 
verhouding tussen laag gewicht en 
hoge sterkte maakt een grotere 
nuttige lading mogelijk, verbetert de 
veelzijdigheid van de wagen en zorgt 
dus voor maximale opbrengst. 

Veiligheid prioriteit
Net als bij alle Hiab Multilift con-
tainersystemen heeft veiligheid ook 
in de XR-serie de hoogste prioriteit. 
Veiligheidskenmerken zijn onder 
meer lasthoudkleppen rechtstreeks 
op de cilinders en een kipvergrende-
lings mechanisme. De XR-serie vol-
doet aan alle eisen van de Europese 
richtlijn voor machineveiligheid.

Meer laadvermogen door  
optimaal ontwerp
Sterk, robuust en uitzonderlijk licht. Het lijkt tegenstrijdig maar de Hiab Multilift XR 10S, de 

laatste toevoeging aan de Hiab Multilift XR haakarm familie, is dit allemaal en meer! Met 

de XR 10S houdt u meer nuttig laadvermogen over, waardoor uw investering sneller wordt 

terugverdiend.

TYPE XR 10S

HEFVERMOGEN (kg) 10.000

GVW TRUCK (t) 15

CONTAINERLENGTE (intern) (m) 3,0 - 4,0 3,5 - 4,5 4,0 - 5,0 4,0 - 5,5 4,5 - 6,0

G-LENGTE (mm) 3250 3650 4150 4600 5100

EIGENGEWICHT GEMONTEERD (kg) 990 1040 1070 1110 1150

KIPHOEK (º) 50

HAAK HOOGTE (mm) 1450

INSTALLATIE HOOGTE (mm) 220

MAX. BEDRIJFSDRUK (MPa) 30

GEADVISEERDE OLIESTROOM (l/min) 35 - 50

TECHNISCHE GEGEVENS

Wijzigingen voorbehouden. De afgebeelde installaties zijn 
niet altijd standaard uitvoeringen.
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Cargotec Netherlands B.V.
Hesselingen 42, Postbus 1086 

7940 KB, Meppel, The Netherlands
Tel. +31 522 253 831
Fax +31 522 260 983

www.hiab.nl

Cargotec verbetert de efficiency van ladingstromen over land en over zee - overal 

waar lading in beweging is. De dochtermerken van Cargotec, Hiab, Kalmar en 

MacGregor worden over de hele wereld gezien als toonaangevend op het gebied van 

laad- en lossystemen. Het wereldwijde netwerk van Cargotec bevindt zich dicht bij de 

klanten en biedt een scala aan diensten die zorgen voor een continue, betrouwbare 

en duurzame werking van het materieel. www.cargotec.com


