EEN NIEUW TIJDPERK VAN KRACHT EN CONTROLE
MAAK KENNIS MET MULTILIFT ULTIMA

PRODUCTBROCHURE

HET NIEUWE TIJDPERK
MULTILIFT-haakarmen is al langere tijd de
marktleider als het gaat om prestaties en
betrouwbaarheid. Met opties voor het volledige
assortiment van basis- tot extra veeleisende
laadtaken, is er altijd een MULTILIFT die aan de
vraag voldoet.
Maar het is niet genoeg om gewoon de beste
te zijn. Daarom tillen we haakarmtechnologie

naar een ongekend hoog niveau. Bereid u voor
op een ontmoeting met MULTILIFT Ultima:
de nieuwe generatie haakarmen.
MULTILIFT Ultima is ontworpen met radicale
innovaties die zorgen voor meer controle,
veiligheid en productiviteit bij elke laadtaak.
Van HiVision™ camerageleide functies en
geavanceerde connectiviteit tot een uniek

IS INGEGAAN
geïntegreerd weegsysteem en intuïtieve
touchscreenbediening staat Ultima voor een nieuw
tijdperk in laad- en lossystemen voor uw bedrijf.

Het nieuwe tijdperk is ingegaan.
Bent u er klaar voor?

MULTILIFT ULTIMA GRENSVE
HAAKARMINNOVATIES
MULTILIFT Ultima is ontworpen om u te helpen meer gedaan te krijgen met een totaal
vertrouwen in de veiligheid voor uw machinisten en de omgeving. Het is allemaal te
danken aan innovatieve functies die de enorme kracht van een MULTILIFT combineren
met een nooit eerder gezien niveau van controle.

HookliftAssist™

Totale veiligheid in focus

Ontdek de verbeterde productiviteit dankzij HookliftAssist™:
baanbrekende camerageleide besturing op basis van de
bewezen HiVision™-technologie van Hiab. HookliftAssist ™
biedt precies het niveau van functionaliteit dat uw laadtaak
vereist, met vier verschillende niveaus ontworpen om te
voldoen aan een scala aan behoeften.

SafePositioning™

Geïntegreerd weegsysteem

Het geautomatiseerde MULTILIFT SafePositioning™
detectiesysteem schuift containers in een vooraf
ingestelde positie op basis van hun lengte. Deze
geavanceerde functie* zorgt ervoor dat uw containers
optimaal passen en beschermt andere apparatuur
die op de vrachtwagens zijn geïnstalleerd, zoals
autolaadkranen.

Dure, indicatieve weegoplossingen van derden behoren
tot het verleden. MULTILIFT Ultima wordt geleverd met
alles wat nodig is om uw laadvermogen te maximaliseren, terwijl het risico van overbelastingskosten wordt
vermeden. Het unieke systeem van MULTILIFT * berekent
het gewicht tijdens het laadproces, zodat u efficiënter
kunt werken dan ooit tevoren.

* Patent pending

ERLEGGENDE

FutureTouch™ Display
Neem de controle naar nieuwe hoogten met opties voor
een 7-inch geavanceerd touchscreendisplay. Stuur alles
met slechts een vinger, terwijl u toegang krijgt tot diagnose
berichten, laadindicator gewichtsinformatie en meer
vanuit één handige unit.

Sequence Performance™
Dankzij de automatische volgordebesturing
van Ultima is een enkele hendelbeweging
alles wat nodig is voor het laden, lossen
en kantelen. Het was nooit sneller, soepeler
of gemakkelijker. Profiteer ook van de
unieke, geoptimaliseerde automatische
volgorde besturing geoptimaliseerd voor
Z haken.

Connectiviteit
Ultima is ontworpen om uw bedrijf een toekomst
bestendige oplossing te geven. Uw haakarm is volledig
klaar voor connectiviteit, zodat u onbeperkte mogelijkheden
hebt voor aanpassing aan de eisen van morgen.

LoadBoost™
Het intelligente Hiab
LoadBoost™-systeem
met beschermende
demping past automatisch de haaksnelheid
aan het gewicht van
de lading aan, zodat u
maximale productiviteit
krijgt zonder de
veiligheid in gevaar
te brengen.

EasyService™
Ultima betekent ultieme uptime, met een
haakarm die eenvoudig te onderhouden is.
Belangrijke onderdelen zijn gemakkelijk
te benaderen en preventieve controles
kunnen razendsnel worden uitgevoerd.
De mogelijkheid om diagnostische
rapporten te ontvangen geeft u ook de
informatie die u nodig hebt om een
optimaal serviceschema te maken.

CONTROLE OP UW VOORWAARDEN
MULTILIFT Ultima is een nieuw tijdperk van haakarmcontrole, dankzij de lancering van het
uControl-platform van Hiab. Met drie nieuwe controlesysteemopties biedt uControl een
slimmere oplossing voor een breed assortiment aan moderne laad- en loswerkzaamheden.
uControl Base

uControl Flex

uControl Pro

Met onze standaard bedieningskast hebt u de juiste hulpmiddelen binnen handbereik om uw
dagelijkse taken met compleet
gemak en veiligheid uit te voeren.
U hebt ook de mogelijkheid om
connectiviteit te integreren en
uw prestaties te verbeteren in
overeenstemming met de
nieuwste oplossingen van
vandaag.

U bent gedekt met uControl Flex.
Dit systeem krijgt u aan de gang
met geeft u slimme bedieningsfuncties, terwijl u ook opties krijgt
voor verdere mogelijkheden in de
toekomst. uControl Flex kan
worden geconfigureerd met
optionele connectiviteit en een
standaardscherm of met de
geavanceerde FutureTouch™-
display.

Voor klussen waar professionele
controle essentieel is, is uControl
Pro de voor de hand liggende
keuze. Volledig uitgerust met de
beste innovaties van Hiab is dit
systeem klaar voor connectiviteit
en met een basisscherm als
standaard. De geavanceerde
Hiab FutureTouch™-display
kan ook als optie worden
geïnstalleerd.

Onderdeel van het complete MULTILIFT-assortiment
MULTILIFT Ultima is gewoon de nieuwste van een lange reeks van baanbrekende laadsystemen van Hiab. Ga voor meer
informatie over het volledige assortiment MULTILIFT-haakarmen en afzetsystemen naar Hiab.com of neem contact op
met uw plaatselijke dealer.

MULTILIFT CLASSIC
MULTILIFT LICHT / MEDIUM
•
•
•
•

2-10 ton capaciteit
Glijdende (S) beweging
Handmatige bediening
Standaard MULTILIFT-onderdelen

•
•
•
•

18-22 ton capaciteit
Schuiven (S) en kantelen (T) beweging
Handmatige bediening
Standaard MULTILIFT-onderdelen

MULTILIFT OPTIMA 20
•
•
•
•

20 ton capaciteit dat is gewoon goed
Glijdende (S) beweging
Basis bedieningssysteem
Laag gewicht, lage installatiehoogte en hoge werkingssnelheid

MULTILIFT ULTIMA
•
•
•
•

14-30 ton capaciteit
Zware en laag gebouwde modellen
Glijdende (S) en glijdende/kantelende (Z) beweging
uControl bedieningssysteem van de nieuwe generatie met 3 niveaus van controle
• HiVision camera-geleide bediening op 4 niveaus
• Ingebouwde HiConnect-functionaliteit
• ProFuture-modellen

LEVEREN ZOALS BELOOFD MET
HIAB DIENSTEN

Wanneer u investeert in Hiab-apparatuur, investeert
u in hoogwaardige prestaties om veilig en efficiënt te
voldoen aan uw verplichtingen aan uw klanten - dag
in, dag uit.
Met Hiab Diensten zijn wij er voor u de gehele
apparatuurlevenscyclus, waardoor u de uptime
en betrouwbaarheid krijgt die u nodig hebt om te
leveren zoals beloofd. Met de nieuwste tools,

connectiviteit en een breed netwerk van experts,
ondersteunen wij u waar en wanneer u ons nodig
heeft. Dus u kunt ‘s nachts rustig slapen - elke nacht.

n Lifecycle Services
n Originele onderdelen
n Verbonden diensten
n Financiële diensten
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Uw oorspronkelijke
investering beveiligen
Hiab originele onderdelen zorgen ervoor dat uw Hiab-
product een Hiab-product blijft. Met andere woorden:
ze geven u dezelfde functionaliteit en kwaliteit waarin
u oorspronkelijk hebt geïnvesteerd - essentieel voor optimale prestaties, maximale veiligheid en het vermijden
van dure downtime. Onze onderdelen zijn vervaardigd
volgens de hoogste normen. Ze zijn speciaal ontworpen
voor onze apparatuur en garanderen een perfecte pas
vorm en de kwaliteit die nodig is voor topprestaties.
Onze geoptimaliseerde voorraad en logistiek zorgen
voor levering de volgende dag van bijna alle items,
wat u tijd en kosten bespaart.

Produceren zoals gepland
Hiab proCare™ is een flexibel servicecontract,
ontworpen om de uptime van alle Hiab-apparatuur te
garanderen. Gepland en preventief onderhoud draagt
eraan bij dat uw apparatuur dezelfde kwaliteit behoudt
als waarin u hebt geïnvesteerd. Ons wereldwijde
service-netwerk zorgt professioneel voor elk onderdeel
van uw apparatuur met gebruik van originele onderdelen
en de hoogste normen waardoor het risico van kostbare
storingen en onverwachte stilstand wordt verminderd.
Laten ons zorgen voor alle planning, onderhoud en
inspecties. Door het verminderen van de totale
eigendomskosten en de doorverkoopwaarde van
uw machine te verhogen brengt ProCare u totale
gemoedsrust. Blijf bewegen om te produceren zoals
gepland en verhoog uw winst.

BUILT TO PERFORM
Hiab is wereldwijd de grootste leverancier van laad- en
lossystemen, intelligente services en digitaal verbonden
oplossingen voor het wegtransport. Het aanbod van
Hiab omvat toonaangevende apparatuur voor vrachtafhandeling zoals HIAB autolaadkranen, LOGLIFT
en JONSERED hout- en recyclingkranen, MOFFETT
meeneemheftrucks, MULTILIFT afzetsystemen en
laadkleppen van de merken ZEPRO, DEL en WALTCO.
Als industrieel pionier is het ons streven om onze klanten
efficiënter te laten werken en vorm te geven aan de
toekomst van intelligent laden en lossen.
hiab.com
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Hiab is onderdeel van Cargotec Corporation.
cargotec.com

Ga voor meer informatie over
MULTILIFT ULTIMA naar
multilift.com

hiab.com

