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INHOUD

MULTIHOG VERHAAL

EEN MULTIHOG VOOR ELKE TAAK

ALGEMENE KENMERKEN

ONDERHOUD

CL/CX GAMMA

MX/MH GAMMA
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Jim McAdam | Algemeen directeur

Jim was een groot deel van zijn loopbaan algemeen directeur van 
Moffett Ltd., een fabrikant van tractoren en vorkheftrucks. Als 
ervaren ingenieur was hij de spil in de ontwikkeling van de zeer 
succesvolle Moffett Mounty meeneemheftruck, met meer dan 
55.000 verkochte eenheden wereldwijd.

Gerry McHugh | Technisch directeur

Net als Jim begon Gerry zijn loopbaan als ingenieur bij Moffett 
Ltd., om nadien de functie van algemeen directeur van Aisle-
Master Ltd. op zich te nemen. Daar leidde hij de ontwikkeling van 
de smallegangentruck, een machine die in zeer nauwe ruimtes kan 
werken en zo de opslagcapaciteit van een magazijn tot 50% kan 
vergroten.

Sinds zijn oprichting in 2008, is Multihog 
intussen al vele jaren een leider op het gebied 
van multifunctionele tractoren. Ontworpen en 
geproduceerd in onze Ierse fabriek, exporteren 
we onze producten over de hele wereld naar een 
breed scala aan klanten, waaronder gemeenten, 
luchthavens en aannemers.

Multihog-producten zijn gebouwd voor talloze 
verschillende taken, om ervoor te zorgen dat u 
uw investering 365 dagen per jaar maximaliseert. 
Onze O&O-afdeling is voortdurend aan het 
innoveren en staat onder leiding van onze 
directeuren, die samen meer dan 70 jaar ervaring 
hebben op het gebied van machineproductie:

MULTIHOG    
            VERHAAL
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75 pk Kohler motor

Lengte: 3400 mm 

Breedte: 1960 mm 

Hoogte: 2400 mm

MH

EEN MULTIHOG VOOR ELKE TAAK:     KIES UW MODEL

100 - 120 pk Deutz motor

Lengte: 3975 mm 

Breedte: 1300 - 1650 mm 

Hoogte: 2180 - 2260 mm 

MXC

100 - 120 pk Deutz motor

Lengte: 3975 mm 

Breedte: 1530 - 1650 mm 

Hoogte: 2180 – 2260 mm

MX

100 - 120 pk Deutz motor

Lengte: 3975 mm 

Breedte: 1300 - 1650 mm 

Hoogte: 2005 - 2090 mm 

MXC LP

55 -75 pk Kohler motor

Lengte: 3490 - 3680 mm 

Breedte: 1150 - 1560 mm 

Hoogte: 2000 - 2100 mm 

CX

55 -75 pk Kohler motor

Lengte: 3490 - 3680 mm 

Breedte: 1150 - 1560 mm 

Hoogte: 2000 - 2100 mm

CL
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DRAAGVERMOGEN
   
In tegenstelling tot andere tractoren heeft de Multihog een ongeëvenaard 

draagvermogen met 3 bevestigingsmogelijkheden: vooraan, achteraan en 

op het bovendek. Het maximaal toegelaten gewicht van het gamma varieert 

van 3500 - 7000 kg.

ALGEMENE
   KENMERKEN
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Bovendek

Voorzijde

Achterzijde

ROBUUST KNIKSCHARNIER

Het ongelooflijk sterke knikscharnier is 

vervaardigd uit de hoogste kwaliteit staal 

en is gebouwd om een jarenlange continue 

werking in het veld te leveren.

SUPERIEURE KWALITEIT

Elk Multihog-onderdeel dat door ons interne 

O&O-team is ontworpen, is uitgebreid getest 

op kwaliteit en duurzaamheid met behulp van 

de meest geavanceerde software.

MANOEUVREERBAARHEID

Het gelede ontwerp van de Multihog zorgt 

voor een uitstekende manoeuvreerbaarheid 

en het 360° ongehinderde cabinezicht helpt 

mogelijke obstakels tijdens het gebruik te 

vermijden.

COMFORT EN VEILIGHEID

De Multihog biedt eersteklas comfort dankzij 

de ruime cabine met lage geluidsniveaus. Het 

risico op ongevallen wordt verminderd via de 

volledig afgeschermde aftakas.
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EENVOUD
            IN ONDERHOUD

De bestuurderscabine kantelt naar voren om een vrije toegang 
mogelijk te maken voor personeel dat mechanische controles 
en onderhoud uitvoert.

Toebehoren kunnen gewisseld worden in een mum van tijd, 
dankzij de eenvoudige aankoppeling.

Wijd openende achterpanelen zorgen voor onbeperkte 
toegang tot de motorruimte - ideaal voor het onderhoud.
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TECHNISCHE SPECIFICATIES

�� Motor: 55 – 75 pk (1.9 – 2.5 liter), Kohler, diesel
�� Emissieklasse: Tier 4 final
�� Lengte: 3490 - 3680 mm 
�� Breedte: 1150 - 1560 mm 
�� Hoogte: 2000 - 2100 mm 
�� Leeggewicht: 1950 - 2500 kg 
�� MTM: 3500 - 4000 kg 
�� Asbelasting, vooraan: 2300 – 2500 kg 
�� Asbelasting, achteraan: 2500 kg
�� Buitenste draaicirkel: 2663 - 3134 mm
�� Load-sensing PTO hydraulica vooraan en achteraan
�� Hydrauliekopbrengst tot 90 liter/min.
�� Werkdruk tot 250 bar

TECHNISCHE SPECIFICATIES

�� Motor: 55 – 75 pk (1.9 – 2.5 liter), Kohler, diesel
�� Emissieklasse: Tier 4 final
�� Lengte: 3490 - 3680 mm 
�� Breedte: 1150 - 1560 mm 
�� Hoogte: 2000 - 2100 mm 
�� Leeggewicht: 2100 - 2500 kg 
�� MTM: 3500 - 4000 kg 
�� Asbelasting, vooraan: 2300 – 2500 kg 
�� Asbelasting, achteraan: 2500 kg
�� Buitenste draaicirkel: 2663 - 3134 mm
�� Load-sensing PTO hydraulica vooraan en achteraan, met 

optionele mechanische frontaftakas
�� Hydrauliekopbrengst tot 100 liter/min.
�� Werkdruk tot 250 bar 

1710 - 1900 mm (67 - 75 in)

3490 - 3680 mm (137 – 145 in)

1175 - 1392 mm (46 - 55 in)

1150 - 1560 mm (45 - 62 in)

 2000 - 
2100 mm 
(79 - 83 in)

MULTIHOG
   CL GAMMA

MULTIHOG
   CX GAMMA

1710 - 1900 mm (67 - 75 in)

3490 - 3680 mm (137 – 145 in)

1175 - 1392 mm (46 - 55 in)

1150 - 1560 mm (45 - 62 in)

 2000 - 
2100 mm 
(79 - 83 in)
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TECHNISCHE SPECIFICATIES

�� Motor: 100 – 120 pk (3.6 liter), Deutz, diesel
�� Emissieklasse: III B (Tier 4i)
�� Lengte: 3975 mm 
�� Breedte: 1300 - 1650 mm 
�� Hoogte: 2005 - 2260 mm 
�� Leeggewicht: 3400 - 3460 kg 
�� MTM: 7000 kg 
�� Asbelasting, vooraan: 3500 kg 
�� Asbelasting, achteraan: 4500 kg 
�� Load-sensing PTO hydraulica vooraan en achteraan
�� Hydrauliekopbrengst tot 120 liter/min.
�� Werkdruk tot 250 bar 

TECHNISCHE SPECIFICATIES

�� Motor: 75 pk (2.5 liter), Kohler, diesel
�� Emissieklasse: Tier 4 final
�� Lengte: 3400 mm 
�� Breedte: 1960mm 
�� Hoogte: 2400 mm 
�� Leeggewicht: 3290 kg 
�� MTM: 6000 kg 
�� Asbelasting, vooraan: 3500 kg 
�� Asbelasting, achteraan: 4000 kg 
�� Load-sensing PTO hydraulica vooraan en achteraan
��  Hydrauliekopbrengst tot 120 liter/min.
�� Werkdruk tot 250 bar

MULTIHOG
   MX GAMMA

MULTIHOG
   MH GAMMA

2300 mm (91 in)

3975 mm (157 in)

1500 mm (59in)

1300 - 1650 mm (51 - 65 in)

2005 - 
2260 mm

 (79 – 89 in)

1745 mm (69 in)

3400 mm (134 in)

1085 mm (43 in)

1960 mm (77 in)

2400 mm
(95 in)
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Uw lokale erkende dealer is:

Eén machine – Eén bestuurder – Eindeloze toepassingen

+353 42 9386738 / 443 852 1842 (US/CA) 

info@multihog.com

www.multihog.com

Multihog Limited, Finnabair Business Park, Dundalk, Co. Louth, A91 CY92, Ireland

Deze brochure geeft een algemeen overzicht van de producten en diensten van Multihog Limited. Door ons beleid van voortdurende verbetering kunnen na publicatie van deze brochure redelijke wijzigingen 
worden aangebracht in de specificaties van onze producten en wij behouden ons het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving zulke wijzigingen aan te brengen. De afbeeldingen in dit document dienen 
uitsluitend ter illustratie. Door beperkingen van het afdrukproces kunnen de kleuren van producten enigszins afwijken van de hier getoonde kleuren. De illustraties kunnen werktuigen en optionele extra’s tonen 
die geen deel uitmaken van de standaard specificaties van een product. Sommige producten/diensten die zijn weergegeven zijn mogelijk niet beschikbaar in bepaalde landen. Voor actuele en meer specifieke 
informatie over onze producten kunt u contact opnemen met Multihog Limited.

          


