
MEER GELEVERD



Meer geleverd in minder tijd

Een MOFFETT meeneemheftruck achterop uw voertuig vergroot 
uw snelheid en productiviteit enorm, terwijl er niets van uw 
kostbare laadruimte wordt weggenomen. 

Lever direct waar het nodig is

Lever uw lading over de hele route af – snel, veilig en betrouwbaar 
– precies waar uw klant het nodig heeft. Het leveren van goederen 
op de exacte locatie, geeft u een concurrentievoorsprong. 

Een MOFFETT meeneemheftruck is een ideaal productiviteitsgereedschap om meer te laden en 
lossen in uw bedrijf - en om meer winst te maken. Meer precisie, meer veelzijdigheid, meer bedrijfs-
activiteiten, meer winst, meer concurrentiemarge. 

Klaar in minder dan 60 seconden

Demonteren kan zonder hulp in minder dan een minuut 
worden gedaan. Zodra een Moffett op de grond staat kan 
de heftruck zelfs onder ruige omstandigheden of met 
weinig ruimte eenvoudig manoeuvreren. 
 
Betrouwbaarheid leveren

Wanneer u investeert in een MOFFETT meeneemheftruck 
profiteert u van ons wereldwijde service-netwerk, onderdelen 
van hoge kwaliteit en ervaren hulp altijd dicht bij de hand. 

MEER MET MOFFETT



Lift Assist TMSafetyPlus™

MOFFETT  
E-SERIES

MOFFETT 
M2

MOFFETT 
M4 NX

MOFFETT  
M5 NX

MOFFETT  
M8 NX

MOFFETT  
M9

MOFFETT  
M10

MOFFETT 
LR

Technische  
feiten

Stedelijk/van 
buiten naar 

binnen

Stedelijke 
distributie

Industriële 
distributie

Semi-industriële 
distributie

Ruw terrein 
toepassingen

Ruw terrein 
toepassingen

Industrieel/ 
ruw terrein

Transport 
levend 

pluimvee

Hefvermogen (kg) 1200 – 2000 1500 2000 – 2500 2000 – 2500 2500 – 3500 2700 2000 – 2500 3000

Hefhoogte (mm) 2200 – 3660 2200 2200 – 4040 2200 – 4040 3040 – 4040 3150 – 3660 3600 3300

Aandrijfwielen 1 1 1/3 3 3 3 3 3

4-weg besturing • • • •

MOFFETT meeneemheftrucks worden op maat gemaakt voor 
uw specifieke toepassing – lichtgewicht of zwaargewicht, op 
ruig terrein of in stedelijke omgevingen die gevoelig zijn voor 
lawaai. Ons aanbod omvat een breed scala aan modellen, 
opties en hulpstukken om het werk op uw manier uit te voeren. 
Welke ambities u ook heeft voor het hanteren van lading, er is 
altijd een MOFFETT meeneemheftruck om die te bereiken.

• Bouwmaterialen
• Recycling
• Olie en gas
• Distributie

• Landbouw
• Nutsbedrijven
• Militair
• Dranken

• Witgoed
• Brand- en 

reddingsdiensten
• Vaste brandstoffen

ALTIJD EEN MOFFETT  
DIE AAN UW BEHOEFTEN VOLDOET
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Ga om meer te weten te 
komen over MOFFETT naar 
moffett.hiab.com

BUILT TO PERFORM
Hiab is wereldwijd de grootste leverancier van laad- en 
lossystemen voor het wegtransport. Klanttevredenheid 
heeft voor ons de hoogste prioriteit. Bij Hiab werken circa 
2.800 professionals aan het leveren van hoogwaardige 
producten en diensten die voldoen aan de wensen van 
de klant. Ons productassortiment omvat HIAB autolaad-
kranen, JONSERED recycling- en houtkranen, LOGLIFT 
houtkranen, MOFFETT meeneemheftrucks, MULTILIFT 
afzetsystemen en DEL, WALTCO en ZEPRO laadkleppen. 
hiab.com
 
Hiab is onderdeel van Cargotec. 
cargotec.com


