MERE LEVERET

MERE MED MOFFETT

En MOFFETT medbringertruck monteret på en lastbil er det ideelle produktivitetsværktøj, som
sikrer, at du kan levere mere inden for dit forretningsområde – og tilmed opnå større vækst. Mere
præcision, mere alsidighed, flere forretningsområder, større lønsomhed, bedre konkurrenceevne.
Mere leveret på kortere tid

Klar på mindre end 60 sekunder

En MOFFETT medbringertruck monteret bagest på en
lastbil øger i høj grad din arbejdshastighed og produktivitet
samtidig med, at den ikke optager noget af den dyrebare
plads i lastrummet.

Én person kan gøre medbringertrucken klar til brug på
under et minut. Og når medbringertrucken først er nede
på jorden, kan den nemt manøvrere selv i ujævnt terræn
eller på områder, hvor pladsen er trang.

Direkte levering til modtageren

Levering af tillid

Transportér lasten hele vejen – hurtigt og sikkert – helt frem
til det afleveringssted, som din kunde ønsker. Du opnår en
konkurrencefordel ved at kunne tilbyde full-serviceleveringer
til nøjagtige lokationer.

Når du køber en MOFFETT medbringertrucken til
montering på en lastbil, har du altid vores globale
Hiab-servicenetværk, reservedele af høj kvalitet og
ekspertassistance lige ved hånden.

ALTID EN MOFFETT,
SOM OPFYLDER DINE BEHOV
Medbringertrucks fra MOFFETT til montering på lastbiler er
skræddersyede til dine særlige behov – uanset, om der er tale
om let eller tung transport, ujævnt terræn eller støjfølsomme,
bymæssige områder. Vores tilbud omfatter et stort udvalg af
modeller, ekstraudstyr og tilbehør, så du kan udføre arbejdet på
din måde. Uanset hvilke opgaver du skal udføre i forbindelse med
lasthåndtering, kan du være sikker på, at der er en MOFFETT
medbringertrucks til montering på lastbiler, som hjælper dig i mål.
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Drikkevarer
Hårde hvidevarer
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Faste brændstoffer
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Løftekapacitet (kg)
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Antal drivhjul
4-vejs styring

BUILT TO PERFORM
Hiab er verdens førende leverandør af lasthåndterings
udstyr til transportbranchen. Kundetilfredshed er vores
højeste prioritet. Omkring 2.800 medarbejdere hos
Hiab arbejder på at levere højtydende produkter og
ydelser, som opfylder kundernes behov i hele verden.
Vores produktprogram omfatter HIAB stykgodskraner,
JONSERED kraner til skovbrug og genbrug, LOGLIFT
skovbrugskraner, MOFFETT medbringertruck og
MULTILIFT kroghejs samt læssebagsmækker af
mærkerne DEL, WALTCO og ZEPRO.
hiab.com

CB-MOREDELIVERED-DK-EU_170705

Hiab er en del af Cargotec.
cargotec.com

For at opdage mere
om MOFFETT, besøg 
moffett.hiab.com

hiab.com

SAWO A/S er Danmarks førende leverandør af kvalitets
produkter og 1. klasses service inden for hydrauliske og
beslægtede lasthåndteringsprodukter til transport- og
entreprenørbranchen. Vi udfører dagligt salg, service
samt produktion af opbygninger fra mange afdelinger
fordelt over hele landet. Se mere pa www.sawo.dk.
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