PRESSEMEDDELELSE

januar 2017

SAWO præsenterer MOFFETT M4 NX medbringertruck - den næste
generation af den populære og klassiske model M4.
Endnu sikrere, stærkere og hurtigere end MOFFETT M4.
Moffett er et globalt anerkendt og betroet mærke, og i de sidste 30 år har Moffett
medbringertruck fået ry for at levere toppræstationer. Moffett tilstræber hele tiden
at forbedre produkterne, ved at lytte til kunder og have markedsindsigt – dette er
mundet ud i udviklingen af NX: en ny generation af endnu bedre medbringertrucks.
Den næste generation MOFFETT M4 NX, har endnu mere fokus på ekstra sikkerhed,
nemmere servicering og mere komfort til operatøren.
Ved at gøre M4 NX så let som muligt, uden at det påvirker det holdbare
kvalitetsprodukt, sikres der, at operatørerne får maksimal nyttelast på deres køretøj.
M4 NX kan effektivt bære mere end sin egenvægt - ligesom en myre - hvilket sikrer
maksimal ydelse og maksimal nyttelast.
Sikkerhed har største prioritet ved Moffetts design, og M4 NX er ingen undtagelse: I
sædet sidder en trykføler, så trucken kun kan startes, hvis man sidder i sædet og er
spændt fast. Med funktionen Ground Start som standard, kan operatøren nu af- og
påmontere M4 NX fra jorden så hverdagen bliver nu endnu lettere for operatøren. M4
NX kan afmonteres lastbilen og er klar til at levere dine varer på mindre end 60
sekunder.
Med designet af M4 NX kan medbringertrucken arbejde i meget snævre områder i
form af bredde og højde, hvilket gør den meget alsidig. Afhængig af konfiguration,
kan M4 NX være så smal som 1.900 mm. Alle Moffett medbringertrucks er designet til
aflæsse leveringer hurtigt og effektivt, og levere godset præcist, hvor det er
nødvendigt. Dette kan være på en mudret byggeplads eller på et centralt sted i byen.
Uanset hvad opgaver og behov kunden har, kan SAWO hjælpe med at finde en Moffett
der passer dertil.

Ved yderligere spørgsmål kontaktes Vivian K. Knudsen på vkk@sawo.dk.

SAWO A/S er Danmarks førende leverandør af kvalitetsprodukter og 1. klasses service inden
for
hydrauliske
og
beslægtede
lasthåndteringsprodukter
til
transportog
entreprenørbranchen. Der er ansat mere end 280 medarbejdere, der dagligt udfører salg,
service samt produktion af opbygninger fra 13 afdelinger fordelt over hele landet.
Produkterne tæller bl.a. HIAB kraner, MULTILIFT kroghejs og MOFFETT medbringertrucks.
SAWO wirehejs. NOPA påhængsvogne og tippelad. GEESINKNORBA renovationsaggregater.
SUNFAB hydraulikpumper og motorer. NUMMI tip cylindre. Se mere info på www.sawo.dk.

