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Ny design ökar tipplasten.
Ny teleskopbom ökar lyfthöjden.
De nya bäst i klassen på styling garanterar 
komfort bra sikt.

De nya MultiOne serien har fått en ny 
utformning för att möta behoven hos alla 
kunder: från gör det själv arbetare till de 
mest krävande professionella.

Den nya serien är alla nya MultiOne 
skapelser bygger på styrkan hos de mest 
framgångsrika multiminilastare: kraftfulla 
av natur, överlägsen prestanda och 
underbara design.

MultiOne fångar fantasin med sin 
ännu mer kraftfull närvaro, enastående 
prestanda och innovativa funktioner.
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MultiOnes designvision är att vara bäst 
i klassen lösning i fråga om tillförlitlighet 
och innovation.

Forskningen av uppfinningsrika lösningar 
är en väletablerad MultiOne värde, samt 
efterlevnaden av interna höga kvalitetskrav, 
som är i centrum för MultiOne designen

Endast de bästa kvalitetskomponenter 
används på en MultiOne, endast de bästa 
processerna följt under konstruktions- 
och tillverkningsfaser, bara bäst i klassen 
lösningar genomförs på den nya 
MultiOne serien.

MÅNGSIDIG

Tanken bakom MultiOne är att erbjuda 
en mångsidigt arbetsredskap som kan 
maximera produktiviteten och samtidigt 
sänka kostnaderna.

Några timmar på en MultiOne är tillräckligt 
för att bli skicklig med flera tillbehör i de 
flesta situationer.
När en kund väljer en MultiOne, kommer han 
inte behöver en särskild maskin för varje jobb 
uppgift, inte heller kommer han tillbringa tid 
att hoppa från en maskin till en annan.

Tvärtom, kommer han att ha en enda spak 
som kommer att styra varje tillbehör, och 

möjligheten att byta tillbehör på några 
sekunder.

Med mer än 170 original tillbehör, 
kan MultiOne bli en gräsklippare eller 
en gaffeltruck, en kompakt traktor, en 

teleskopisk bom, en betongblandare, 
eller en personlyftare på några sekunder.

En MultiOne kan bli nästan alla maskiner 
som behövs utan att förlora sin egen unika 
egenskap: att vara en kraftfull maskin i ett 
kompakt chassi. 

TILLFÖRLITLIGHET & 
INNOVATION
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MultiOne maskiner har en robust ledad 
ram som förbättrar balansen och allmänna 
stabiliteten med en hög konstant last 
under alla omständigheter.
Alla komponenter i MultiOne lastmaskiner 
är utformade och testade för att garantera 
hög hållfasthet, tillförlitlighet och 
minskat underhåll.

MultiOne är den enda maskinen utrustad 
med en dubbel-H teleskopiskt utskjut 
(med automatisk pararellföring), som 
förmedlar extrem styrka och håller lasten 
nära fordonet, vilket möjliggör en större 
lyftkapacitet.

Lastsensor, ROPS säkerhet ram, FOPS 
skyddstak, förarhyttens Vänster Sida 
skydds arm, och andra säkerhets 
integrerade enheter säkerställa ett 
fullständigt skydd för föraren.

STYRKA & SÄKERHET BÄST I KLASSEN KRAFT

Inte alla minilastare skapas på samma sätt
Många lovar förvånande funktionalitet. 
MultiOne står fast vid löftena.

Det är otroligt att en sådan kompakt maskin 
kan lyfta mer än sin egen vikt, kan manövrera 
i trånga passager, arbete på små trottoarer 
eller tippa i en stor lastbil 
(allt utan att lämna ett märke på gräset).

Titta på den här maskinen blandar betong, 
vända i ett mycket litet utrymme, lyfta stora 
laster eller gräva ett dike, kommer att få dig 
att uppskatta flexibiliteten hos denna maskin.

Tack vare den höga kvaliteten på varje 
komponent, konstant kvalitetskontroll av 
varje aspekt av den tekniska processen, och 
den grundliga tester av hydrauliska pumpar 
och motorer, kommer varje MultiOne 
maximera produktionen i alla arbeten och 

med alla redskap.
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Varje aspekt beaktas av MultiOne att 
maximera komfort och användarvänlighet.

MultiOne FoU avdelningen har designat 
den mest imponerande, ergonomisk och 
bekväm förarutrymmet på marknaden.

Den komfortabla hytten är utformad 
för att säkerställa bästa komfort i alla 
arbetsförhållanden.

Den stora lyxiga sitsen och ryggstödet 
kombineras för att ge det bästa arbetsläge 
inuti den största hytten i sin klass.

Hyttens utformning har utformats med 
hänsyn till ergonomiska principer: intuitiv 
placering av instrument och reglage 
säkerställer användarvänlighet av MultiOne 
maskiner.

Den 11-funktions elektroniska spaken 
möjliggör en enkel och exakt styrning av 
bommen och tillbehör.

Hyttens designen gör det möjligt för föraren 
att ha en fullständig bild av redskapsfästet 
utan döda vinklar.
En fullständig 360 ° sikt ger 
föraren fri sikt över 
arbetsområdet.

DESIGN & COMFORT PRESTANDA & DRIFT

MultiOne rymmer en hel del kraft och 
kapacitet i en litet multifunktionellt chassi.

MultiOnes kompakta storlek och ledade 
midja erbjuder bra manövrerbarhet där 
och när det behövs.
Från ett litet inomhus arbetsområde till ett 
öppet fält, kan MultiOne nå platser andra 

maskiner inte kan.

4 hjuls direktdrift försäkrar ultimata 
dragkraft även i svår terräng och 
förhållanden medan självlåsande 
differential (DBS - Dynamic Block 
System) är användbar för att arbeta 
på löst underlag och samtidigt 
undvika skador. Dragkraft är 
också säker på isiga eller leriga 
grunder genom Underlag och 
antispinnsystem. 7
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MultiOne är bäst i klassen ledade 
minilastare i form av prestanda, men också 
när det gäller kostnadsbesparingar
Den ledade midjan och teleskopbom är 
topp i klassen lösningar som garanterar 
hög verkningsgrad under rörelse 
och arbete.
MultiOne minskar däckslitage 
och bränsleförbrukning när 
du svänger på grund med 
midjestyrningen , i stället för 
motrotation styrning används 
av andra små lastmaskiner.

Denna effektivitet förstärks 
av ökad räckvidd av den 
teleskopiska bommen: 
exempelvis är det möjligt att 
lasta och lossa båda sidor av 
en lastbil från endast en sida.

MultiOne är den bästa 
kostnadsbesparande lösning 
på marknaden för minilastare på 
grund av dess användarvänlighet 
och driftshastighet.

Ratten, multifunktionsspaken, och 
andra enkla kontroller säkerställa en 
lättmanövrerad maskin med praktiskt 
taget ingen inlärningstid.

KOSTNADSBESPARING   SUPPORT

MultiOne serien har utformats för att 
möta kundernas behov. Prestanda, 

ergonomi och pålitlighet är 
tydliga exempel på detta 

kundorientering.

Denna uppmärksamhet 
till kunden finns också 
i distributions- och 

efterförsäljnings faser.

MultiOne enorma nätverk av 
världsomspännande distributörer ger 
värdefullt stöd till kunden under valet av 
rätt maskin och redskap för att uppfylla sina 
affärsbehov.

MultiOne distributörer har utbildats för 
att hjälpa kunden att välja den bästa 
kombinationen av det stora utbudet av 
MultiOne maskiner och redskap till sin 
arbetsbörda, för att hjälpa till att få bästa 
möjliga avkastning på sina investeringar.

Efter försäljningen har samma nätverk djup 
teknisk utbildning för att säkerställa bästa 
underhåll och reservdelar stöd, och att hjälpa 
kunden att upptäcka nya applikationer och 
möjligheter genom sin MultiOne.
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LANDSKAPSVÅRD OCH GRUND

En smart maskin och över 170 redskap 
att planera jord, flytta jord och andra lösa 
material, hantera hårda och mjuka material, 
gräva, nivå, förbereda marken och även 
lägga sten.

Den nya serien erbjuder det bästa i klassen 
lyftkapacitet och mångsidighet.
Detta innebär att du kan hantera stora påsar, 
tegel och block förpackningar och pallar på 

plats, oavsett terräng.

Tack vare midjestyrningen och DBS (Dynamic 
Block System) kan du köra på gräsmattor, 
stenlagda områden och andra känsliga ytor 
utan att skada dem.
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En smart maskin och över 170 redskap att 
klippa och trimma, sopa och städa, samla 
och dumpa, ta bort snö och löv.

Tack vare det stora utbudet av redskap och 
lyxiga hytt (med värme och a / c) MultiOne 
är en utmärkt lösning för alla året runt 
underhåll.

De kompakta måtten, midjestyrningen och 
framsätet bidrag hög manövrerbarhet 

även i trånga utrymmen och en 360 ° full 
översikt.
Den höga hastigheten ger ökad rörlighet 
för stora ytor.

 

GODS & FASTIGHETSUNDERHÅLL
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En smart maskin och över 170 redskap 
för att hantera höbalar, foder djur, rena stall, 
förbereda jorden, ta hand om vingårdar och 
fruktodlingar

MultiOne kan lätt ta itu med de typiska 
uppgifter på gården, men är fortfarande 
kompakt nog för att användas i byggnader 
där andra maskiner inte kan komma åt.

Tack vare mångsidigheten, med 
teleskopbom och smidighet MultiOne kan 
ersätta en konventionell lastare.

JORDBRUK
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En smart maskin och över 170 redskap för 
att hantera material, brytning, dike, blanda 
cement, sopa skräp.

MultiOne är bäst ledade mångsidiga 
minilastaren på byggarbetsplatser.
Det har ett transmission system i 
toppklassen och den når platser som andra 
konventionella lastare är för stora för.

Platsen för rörlighet i en MultiOne ger 
leder till stora minskningar av behovet av 
arbetskraft och ökade arbetstakten.
MultiOne sparar tid och pengar: det minskar 
antalet maskiner som behövs på plats, 
oavsett om de ägs eller hyrs av leverantören.

 

ENTREPRENÖRER & GÖR-DET-SJÄLV
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MED EN MULTIONE ÄR APPLIKATIONERNA OÄNDLIGA!

19

20



VAD DU EN BEHÖVER. . . MULTIONE KAN GÖRA DET
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MultiOne s.r.l.
Via palù 6-8
36040 Grumolo delle Abbadesse
Vicenza - Italy
Tel. +39 0444 264600
Fax +39 0444 389260
info@multione-csf.com

WWW.MULTIONE.COM

The information and images in this document are provided for illustrative purpose only and do not bind the manufacturer, who 
reserves the right to make modifications at any time without prior warning.
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