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WE HEBBEN DE JUISTE MULTIHOG VOOR U, VAN DE KLEINSTE TOT DE GROOTSTE

100 pk/120 pk Deutz motor
Lengte: 3975 mm
Breedte: 1530 - 1650 mm
hoogte: 2170 - 2220 mm

75 pk Kohler motor
Lengte: 3400 mm
Breedte: 1960 mm
hoogte: 2400 mm

100 pk/120 pk Deutz motor
Lengte: 3975 mm
Breedte: 1280 - 1650 mm
hoogte: 2170 - 2220 mm

100 pk/120 pk Deutz motor
Lengte: 3975 mm
Breedte: 1280 - 1650 mm
hoogte: 1990 - 2050 mm

MXC LP MXC MX MH
75 pk Kohler motor
Lengte: 3690 mm
Breedte: 1150 - 1560 mm
hoogte: 1980 - 2040 mm

CX 75
55 pk Kohler motor
Lengte: 3490 mm
Breedte: 1150 - 1560 mm
hoogte: 1980 - 2040 mm

CX 55
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HOOFDEIGENSCHAPPEN
KRACHT, COMFORT EN INNOVATIEF ONTWERP

Vering voor - en achteraan 
voor maximaal comfort en 
vlotte bediening

90 - 120 pk motor voor lage
emissie gecombineerd met 
7000 kg MTM

Driepuntsophanging vooraan 
verzekert compatibiliteit 
met bestaande toebehoren

Robuuste frontale koppelplaat 
met 1800 kg hefvermogen, 
speciaal ontwikkeld voor 
zware toebehoren

55 - 75 pk motor & 
3500 - 4000 kg MTM ideaal 
voor grote toebehoren

Ruime bestuurderscabine 
met airconditioning en 
verstelbare stuurkolom voor 
hoog comfort 

Vering voor - en achteraan 
voor maximaal comfort en 

Driepuntsophanging vooraan 
verzekert compatibiliteit 
met bestaande toebehoren

55 - 75 pk motor & 
3500 - 4000 kg MTM ideaal 
voor grote toebehoren
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VEILIGHEID & KWALITEIT

BESChERMinG TEGEn CoRRoSiE 

Alle onderdelen worden getest voor 

een equivalent van 15 jaar gebruik 

in het veld en ons chassis heeft een 

dubbele, zinkrijke grondlaag met 

een hoogglanzende deklaag voor 

corrosiebescherming.

EEn GEZondhEidSWAARBoRG

Zeer lage geluidsniveaus in de 

bestuurderscabine en vibratieniveaus

die ver onder de voorgeschreven 

limieten liggen, verminderen 

vermoeidheid en het risico op het 

Hand-Arm Vibratie Syndroom.

KWALiTEiT VERZEKERd

Elk Multihog onderdeel dat 

ontwikkeld is door ons eigen, 

uitgebreide R&D team wordt 

grondig gecontroleerd op kwaliteit 

en duurzaamheid met behulp van de 

meest geavanceerde software.

RoBuuST KniKSChARniER

Het ongeloofl ijk sterke knikscharnier

is vervaardigd van de hoogste graad

van staal en is speciaal ontwikkeld

om vele jaren van continu werk in 

het veld te leveren. Een Multihog 

garandeert duurzaamheid.
“Wij gebruiken onze Multihogs voor een groot aantal taken, 
maar hebben ervaren dat ze in combinatie met de WAVE-unit 
ook uitstekend geschikt zijn voor onkruidbestrijding - ze zijn 
een buitengewoon effi ciënte en kosteneffectieve oplossing.”

Patrick Zeeuws, supervisor van de uitvoeringsdiensten, Stad Mechelen.
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ZIT U GEMAKKELIJK?
Elk onderdeel van de Multihog is ontworpen om uw werkdag zo

effi ciënt en gemakkelijk mogelijk te maken. Alles is gemakkelijk 

- van het eenvoudig te openen motorgedeelte voor dagelijkse 

onderhoudscontroles tot de manier waarop de cabine naar voor 

gekanteld kan worden voor makkelijk onderhoud. 

Maar het meest indrukwekkend is de snelheid waarmee

hulpstukken - zowel voor als achter - kunnen worden vervangen.

U kantelt simpelweg de haakplaat aan de voorzijde, sluit de

hydrauliekleidingen aan en binnen enkele minuten bent u klaar voor

een nieuwe taak.

De Multihog bestuurder is één van onze hoogste prioriteiten tijdens 

de ontwikkeling van onze voertuigen. Daarom hebben wij de meest 

comfortabele cabine in onze klasse ontworpen – veel ruimte, een 

luchtgeveerde bestuurderszetel, geventileerde vensters en een 

radio om je bezig te houden tijdens je hele shift. 

“Het Multihog-team stond van het begin af aan altijd klaar
om onze vragen te beantwoorden, organiseerde tweetalige
training op locatie en zorgde voor een indrukwekkend snelle
leveringstijd. Bovendien zijn onze bestuurders tevreden omdat
de machine zo degelijk gebouwd en gemakkelijk te gebruiken is.”

Julien Pauwels, Airport Plant Manager, Liège Airport
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“De bestuurders zijn zeer onder de indruk van de ruime cabine
en de luchtgeveerde stoel, en aangezien we vorig jaar met de
Multihog meer dan 700 uur hebben gemaaid levert dat een
essentiële bijdrage aan het welzijn van ons personeel.”

Bernd Schlüter, werkplaatsleider afdeling groenvoorziening,
Stad Wolfsburg.
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MINIMAAL ONDERHOUD

De bestuurderscabine kantelt 
voorwaarts voor makkelijke 
onderhoudscontroles

RuiME CABinE 
De Multihog cabine is niet alleen opmerkelijk ruim maar de 
geluidsniveaus zijn ook ongeloofl ijk laag dankzij het slimme 
design – met slechts 64 dB wordt vermoeidheid gereduceerd
en het welzijn van de bestuurder verhoogd. 

Dankzij de frontale koppelplaat 
worden toebehoren gewisseld 
in een mum van tijd 

Onbeperkte toegang tot het 
motorgedeelte dankzij de wijd 
openende achterpanelen
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“De multifunctionele inzetbaarheid van de Multihog is wat ons
overtuigde, plus het feit dat dit de meest robuuste machine van
zijn soort is die wij op de markt hebben gezien. We beschikken
nu over een machine die volkomen aan onze behoeften voldoet
en die zo nodig 365 dagen per jaar inzetbaar is.”

Peter Agterveld, hoofd bedrijfsvoering, gemeente Barneveld

ALLES DRAAIT OM HET DETAIL

Er zijn veel eigenschappen die de Multihog tot een geweldige machine 

maken, onder andere de innovatieve functionaliteit die van de grond af aan is 

ontworpen.

 

Op de volgende pagina’s kunt u technische informatie vinden over onze 

machines, die alle beschikken over een volledige EU-homologatie (COC) 

(2003/37/EC aangevuld met 167/2013/EC).  Wie kijkt naar het uitzonderlijk 

lage bruto machinegewicht, het lastafhankelijk hydraulisch systeem en de 

toelaatbare asbelastingen, kan precies zien waarom de Multihog een leider is in

zijn klasse...
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CX 55 TECHNISCHE SPECIFICATIES

  Motor: 55 pk (42 kW) Kohler, diesel 

  Emissieklasse: Tier 4 fi nal

  Lengte: 3490 mm

  Breedte: 1150 - 1560 mm

  Hoogte: 1980 - 2040 mm

  Leeggewicht: 1950 - 2300 kg

  MTM: 3500 kg

  Maximaal as gewicht (vooraan): 2300 kg

  Maximaal as gewicht (achteraan): 2500 kg

  Draaicirkel: 2663 - 2863 mm

  Load-sensing PTO hydraulica: 0 - 100 liter per min

  Werkdruk tot 350 bar

  Mechanische PTO (vooraan): 1000 toeren per minuut

MULTIHOG CX 55 GAMMA

De CX 55 L werktuigdrager is 20 cm langer dan het standaard model 

en staat grotere achteraan gemonteerde toebehoren toe. Je kan de 

CX 55 L ook upgraden tot 4000 kg MTM. 

MEER CAPACITEIT? DE CX 55 L IS WAT U NODIG HEEFT: 

CX 75 TECHNISCHE SPECIFICATIES

  Motor: 75 pk (55 kW) Kohler, diesel 

  Emissieklasse: Tier 4 fi nal

  Lengte: 3690 mm

  Breedte: 1150 - 1560 mm

  Hoogte: 1980 - 2040 mm

  Leeggewicht: 2200 - 2700 kg

  MTM: 3500 kg

  Maximaal as gewicht (vooraan): 2500 kg

  Maximaal as gewicht (achteraan): 2500 kg

  Draaicirkel: 2938- 3134 mm

  Load-sensing PTO hydraulica: 0 - 100 liter per min

  Werkdruk tot 350 bar

  Mechanische PTO (vooraan): 1000 toeren per minuut

MULTIHOG CX 75 GAMMA

Het CX 75 HD model biedt gebruikers een verhoogde 

draagcapaciteit en extra motorvermogen – een MTM van 4000 kg 

laat het gebruik van toebehoren met hogere capaciteiten toe. 

CX 75 HD: MEER VERMOGEN, BETERE PRESTATIES
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MXC LP TECHNISCHE SPECIFICATIES

  Motor: Deutz, diesel, 3,6 liter

  Vermogen: 100 pk/120 pk (75 kW/90 kW)

  Emissieklasse: Klasse III B

  Lengte: 3975 mm

  Breedte: 1280 – 1650 mm

  Hoogte: 1990 – 2050 mm

  Leeggewicht: 3400 kg

  MTM: 7000 kg

  Maximaal as gewicht (vooraan): 3500 kg

  Maximaal as gewicht (achteraan): 4500 kg

  Sleepvermogen: 3500 kg

  Load-sensing PTO hydraulica: 0 – 120 liter per min 

  Werkdruk tot 350 bar

MULTIHOG RANGE MXC LP

Dankzij de unieke snelkoppeling van de Multihog kan één 

operator de werktuigen binnen enkele minuten verwisselen. 

Dit bespaart u tijd, werk en kapitaaluitgaven. 

SNEL VERWISSELBARE HULPSTUKKEN

MXC TECHNISCHE SPECIFICATIES

  Motor: Deutz, diesel, 3,6 liter

  Vermogen: 100 pk/120 pk (75 kW/90 kW)

  Emissieklasse: Klasse III B

  Lengte: 3975 mm

  Breedte: 1280 – 1650 mm

  Hoogte: 2170 - 2220 mm

  Leeggewicht: 3400 kg

  MTM: 7000 kg

  Maximaal as gewicht (vooraan): 3500 kg

  Maximaal as gewicht (achteraan): 4500 kg

  Sleepvermogen: 3500 kg

  Load-sensing PTO hydraulica: 0 – 120 liter per min 

  Werkdruk tot 350 bar

MULTIHOG RANGE MXC

Speciale winterkit voor kouder klimaat o.a. verwarmde voorruit,

tankverwarmer, acculader, motorblok - en cabineverwarmers. Houdt 

de Multihog zelfs bij extreme weeromstandigheden direct inzetbaar. 

WEES VOORBEREID OP WINTERWEER
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MX TECHNISCHE SPECIFICATIES

  Motor: Deutz, diesel, 3,6 liter

  Vermogen: 100 pk/120 pk (75 kW/90 kW)

  Emissieklasse: Klasse III B

  Lengte: 3975 mm

  Breedte: 1530 – 1650 mm

  Hoogte: 2170 – 2220 mm

  Leeggewicht: 3460 kg

  MTM: 7000 kg

  Maximaal as gewicht (vooraan): 3500 kg

  Maximaal as gewicht (achteraan): 4500 kg

  Sleepvermogen: 3500 kg

  Load-sensing PTO hydraulica: 0 – 120 liter per min 

  Werkdruk tot 350 bar

MULTIHOG RANGE MX

De robuuste frontale koppelingsplaat is ontworpen om uitzonderlijk 

zware toebehoren te dragen op de voorkant van de Multihog. 

Het verwisselen van deze toebehoren gebeurt in haast geen tijd.

ROBUUSTE FRONTALE KOPPELINGSPLAAT

MH TECHNISCHE SPECIFICATIES

  Motor: Kohler, diesel, 2.5 liter

  Vermogen: 75 pk (55 kW)

  Emissieklasse: Tier 4 fi nal

  Lengte: 3400 mm

  Breedte: 1960 mm

  Hoogte: 2400 mm

  Leeggewicht: 3290 kg

  MTM: 6000 kg

  Maximaal as gewicht (vooraan): 3500 kg

  Maximaal as gewicht (achteraan): 4000 kg

  Sleepvermogen: 3000 kg

  Load-sensing PTO hydraulica: 0 – 120 liter per min  

  Werkdruk tot 350 bar

MULTIHOG RANGE MH

We bieden standaard twee kleuren aan: verkeersgeel of 

dieporanje. Indien gewenst, bieden wij ook alternatieve kleuren

aan, waarbij we bijna alle RAL codes kunnen matchen. 

KIES UW EIGEN KLEUR
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ACHTERGRONDINFORMATIE

Jim McAdam | Algemeen directeur

Jim was een groot deel van zijn loopbaan algemeen directeur van Moffett
Ltd, een fabrikant van tractoren en vorkheftrucks. Als een ervaren ingenieur
vervulde hij een centrale rol in de ontwikkeling van de zeer succesvolle
Moffett Mounty meeneemheftruck waarvan er tot dusver meer dan 50.000
zijn verkocht. Na de succesvolle verkoop van Moffett, Ltd., heeft Jim Multhog 
opgericht om een maaimachine voor hellingen te ontwikkelen. De expertise in 
innovatie van deze man heeft voor de sterke evolutie van Multihog gezorgd. 

Gerry McHugh | Technisch directeur

Net als Jim begon Gerry zijn loopbaan als ingenieur bij Moffett Ltd. Daarna
werd hij algemeen directeur van Aisle-Master Ltd. waar hij de ontwikkeling 
van de smallegangentruck leidde, een machine die de opslagcapaciteit van een 
magazijn met zoveel als 50% kan uitbreiden, omdat deze machine kan werken 
op plaatsen met zeer beperkte ruimte. Sinds hij in 2010 bij Multihog in dienst 
kwam als technisch directeur, heeft Gerry veel bijgedragen aan de verfi jning van 
het product, dankzij zijn passie voor kwaliteit en zijn aandacht voor detail.

Hoewel ons bedrijf pas in 2008 werd opgericht hebben we sindsdien heel wat ontwikkelingen
doorgemaakt. Onze faciliteit in Dundalk, Ierland, is een ideale locatie voor ontwerp- en
productieprocessen en tests in het uiterste westen van Europa. Ons bedrijf blijft elk jaar groeien en we
streven er voortdurend naar om onze producten te perfectioneren. Onze motivatie en enthousiasme
zijn direct afkomstig van de top - onze twee directeuren hebben meer dan 60 jaar van gezamenlijke
ervaring op het gebied van machinebouw:
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MEER INFORMATIE?
De Multihog is zo veelzijdig dat niet alle werktuigen in
deze brochure konden worden opgenomen. Bezoek onze
website met het hele assortiment om meer manieren te
zien waarop u de Multihog aan het werk kunt zetten.

www.multihog.com

NEEM EEN PROEFRIT…
Dankzij ons snelgroeiende wereldwijde netwerk zullen
we ongetwijfeld een dealer bij u in de buurt hebben.
Neem dus vandaag contact met ons op als u een
Multihog wilt uitproberen:

    info@multihog.com

    +353 42 9386738

   www.multihog.com



Multihog machines worden nu wereldwijd verkocht via een netwerk van prestigieuze
dealers. Neem contact op met uw dichtstbijzijnde dealer voor meer informatie over onze
producten, of om een demonstratie in uw omgeving te organiseren.

Uw lokale erkende dealer is:

Eén machine - Eén bestuurder - Eindeloze toepassingen

+353 42 9386738

info@multihog.com

www.multihog.com

Multihog Limited, IDA Finnabair Business Park, Dundalk, Co. Louth, Ireland

Deze brochure geeft  een algemeen overzicht van de producten en diensten van Multi hog Limited. Door ons beleid van voortdurende verbetering kunnen na publicati e van deze brochure redelijke wijzigingen worden
aangebracht in de specifi  cati es van onze producten en wij behouden ons het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving zulke wijzigingen aan te brengen. De afb eeldingen in dit document dienen uitsluitend
ter illustrati e. Door beperkingen van het afdrukproces kunnen de kleuren van producten enigszins afwijken van de hier getoond kleuren. De illustrati es kunnen hulpstukken en opti onele extra’s tonen die geen deel
uitmaken van de standaard specifi  cati es van een product. Sommige producten/diensten die zijn weergegeven zijn mogelijk niet beschikbaar in bepaalde landen. Voor actuele en meer specifi  eke informati e over onze 
producten kunt u contact opnemen met Multi hog Limited.

© Multi hog Limited 2017

Provinciebaan 71 │ BE-2235 Houtvenne 
T +32 16 69 91 56 │ info@vandyck.be │ www.vandyck.be




