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MultiOne seria 2
korbanek.pl/producent/multione/multione-seria-2

340 - 530 kg

MultiOne serii 2 to kompaktowa mini ładowarka przegubowa znakomicie sprawdzająca
się przy projektowaniu i konserwacji wszelkich terenów zielonych. Niewielkie rozmiary i
waga powodują, że maszyna jest łatwa w transporcie. Maszyna idealnie wpisuje się w
potrzeby firm związanych z zakładaniem ogrodów oraz na użytek własny. Maszynę
wyposażono w silnik dwu cylindrowy marki Kohler, jest to silnik benzynowy. Niewielkie
rozmiary maszyny, dwa metry wysokości oraz metr szerokości dają maszynie możliwość
przejazdu w najwęższe miejsca. Dodatkowo można zamówić w pełni zamkniętą kabinę, w
którą można doposażyć maszynę po sprzedaży. Wysięgnik, zaprojektowany w kształcie
litery H daję dużą stabilność podczas pracy z ładunkiem na łyżce bądź widłach. W tego
typu maszynie gdzie nacisk jest bardzo istotny podczas prac z przygotowaniem podłoża
warto zastanowić się nad kompletem opon z bieżnikiem do traw, który można dokupić
jako opcję.

dane  techniczne

MultiOne 2.3

https://korbanek.pl/producent/multione/multione-seria-2
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 MultiOne 2.3

Silnik
KOHLER Command Pro EFI
ECV74

Moc 26,5 HP / 18 kW

Rodzaj paliwa Benzyna

Napęd Hydrostatyczny

Prędkość 15 km/h 

Wydatek pompy hydr. 42 l/min

Max. wysokość podnoszenia 1,60 m

Siła wyrywania 840 kg

Promień zawracania wewn./ zewn. 700 / 1698 mm

Ogumienie standardowe 20×8.00-10

Waga maszyny 710 kg

Ciężar wywracający z dodatkową przeciwwagą 700 kg

Ciężar użyteczny z przeciwwagą - maszyna
prosta

560 kg

Ciężar użyteczny z przeciwwagą - na skręcie 450 kg
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NAJWAŻNIEJSZE  CECHY

MultiOne seria 2

 

    Wytrzymałość i  bezpieczeństwo

 

Maszyny MultiOne są wyposażone w solidną ramę przegubową, która poprawia
równowagę i ogólną stabilność przy wysokim stałym obciążeniu w każdych warunkach.
Wszystkie komponenty mini ładowarek MultiOne zostały zaprojektowane i przetestowane,
aby zagwarantować wysoką wytrzymałość, niezawodność przy zachowaniu minimalnych
czynności konserwacyjnych. Rama zabezpieczająca ROPS, zadaszenie FOPS, lewy
drążek ochronny kabiny operatora i inne zintegrowane urządzenia zabezpieczające
zapewniają pełną ochronę operatora. Bezpieczeństwo to ważny aspekt dla operatora
maszyny. Środowisko pracy powinno być komfortowe dla pracownika czy właściciela.

 

Stabilność podczas pracy

Bezpieczeństwo operatora
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Niezawodność, wytrzymałość
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    NAJLEPSZA MOC  W KLASIE

 

Nie wszystkie mini ładowarki są tworzone w ten sam sposób. To niewiarygodne, ile
ciężaru może unieść ta kompaktowa maszyna, jak manewrować w wąskich przejściach,
pracować na małych chodnikach lub wrzucać ładunki do dużej wywrotki (a wszystko to
bez pozostawiania śladów na trawie). Dzięki wysokiej jakości każdego komponentu,
stałej kontroli jakości każdego aspektu procesu inżynieryjnego oraz dokładnym testom
pomp i silników hydraulicznych, każdy MultiOne zmaksymalizuje wydajność w każdych
warunkach pracy i z dowolnym akcesorium.

 

Najlepszy stosunek masy do udźwigu

Niewielki rozmiar
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Napęd na 4 koła

rozwiązania  techniczne

MultiOne seria 2

 

 
Multizłącze

Jest to innowacyjny system sprzęgający dla przedniego osprzętu, który umożliwia
połączenie przewodów hydraulicznych w ciągu kilku sekund bez stresu. Złącze jest
bezpieczne, zapobiega gromadzeniu nieczystości oraz chroni przed wyciekami.
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DBS

DBS jest standardowo montowany dla maszyny MultiOne serii 2, działa jak mechanizm
różnicowy. Kiedy pojazd jest aktywny, podczas kierowania nie pozostawia śladów na
ziemi (maszyna nie niszczy powierzchni, po których się porusza). Odpowiedni również do
stosowania na nierównych powierzchniach.

 
4-funkcyjny joystick
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4-funkcyjny joystick umożliwia łatwe sterowanie maszyną. Dwie dźwignie pomocnicze
sterują przedłużeniem wysięgnika teleskopowego i przednich wyjść hydraulicznych.

 
Wysięgnik

Samopoziomujący wysięgnik z ramą w kształcie litery H zapewnia doskonałą
widoczność do przodu, nawet podczas ruchu i podnoszenia. Dzięki samo poziomowaniu
idealnie nadaje się do podnoszenia ciężkich ładunków, ponieważ utrzymuje ładunek
poziomo względem podłoża, uniemożliwiając operatorowi ciągłe korygowanie pozycji za
pomocą joysticka. 

 
zobacz video

Ładowarka MultiOne podczas pracy

 

Zobacz więcej filmów

 
GALERIA PRODUKTU

 
Zdjęcia

https://korbanek.pl/yt-playlist/multione-mini-ladowarki-maszyny-wielozadaniowe
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OCEŃ PRODUKT

 

Oceń nasz produkt korzystając z systemu gwiazdek, każda ocena jest dla nas bardzo
ważna.

Dodatkowo oceny pozwalają zainteresowanym zobaczyć opinię o tym produkcie i
dowiedzieć się jak faktycznie inni go postrzegają.

Najbardziej wartościowe są opinie posiadaczy tego sprzętu - zatem jeśli go kupiłeś i
wyrobiłeś już sobie zdanie o nim - pomóż w ocenie widocznego tu produktu, podziel się
z nami twoją opinią.

https://korbanek.pl/sites/default/files/produkty/2.3_porta_cabina_trequarti_sx.jpg
https://korbanek.pl/sites/default/files/produkty/2.3_cabina_smart.jpg
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PYTANIA I ODPOWIEDZI

Masz pytanie zadaj je do specjalisty

Zadając pytanie na stronie masz gwarancje, że trafi bezpośrednio do naszego
specjalisty zajmującego się daną marką lub modelem.

Nasi produkt specjaliści umieszczą Twoje pytanie na stronie, co pozwoli innym osobom i
Tobie uzyskać odpowiedź na zadane pytanie.

Każde pytanie analizujemy indywidualnie i udzielimy na nie odpowiedzi. Warto pytać, by
uzyskać odpowiedź.
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ZAMÓW POKAZ W SWOIM GOSPODARSTWIE

Przetestuj maszynę osobiście

Wypełniając formularz poniżej, zgłaszasz firmie Korbanek chęć sprawdzenia maszyny w
swoim gospodarstwie. Po wypełnieniu tego formularza w przeciągu paru dni zgłosi się do
Ciebie nasz doradca, który ustali szczegóły prezentacji.

Naszym celem jest umożliwienie potencjalnym klientom sprawdzenia maszyny w
warunkach ich gospodarstwa. Pokaz jest darmowy, prezentacja trwa do 4 godzin.
Prosimy nie traktować pokazu jak darmowej usługi.

 

 
WNIOSEK PROW

Wykorzystaj dotację unijną
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Wypełniając formularz poniżej, zgłaszasz firmie Korbanek chęć zakupu tego typu
maszyny przy użyciu wsparcia finansowego pochodzącego z programu PROW.

Po wypełnieniu formularza w ciągu następnych tygodni zgłosi się do Ciebie nasz
doradca, który oceni Twoje szanse na otrzymanie wsparcia, doradzi, z którego programu
skorzystać oraz przeprowadzi Cię przez cały proces wnioskowania. Firma Korbanek
pomaga w prawidłowym przejściu przez procedurę wniosku.

 

 

 
ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytaj nas o więcej szczegółów

Wypełniając formularz poniżej zgłaszasz firmie Korbanek chęć uzyskania pełniejszej
informacji o interesującym Cię produkcie. Masz możliwość skontaktowania się i zadania
nam pytań dotyczących interesującej Cię maszyny. Po wypełnieniu formularza w
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przeciągu paru dni zgłosi się do Ciebie nasz doradca, który udzieli Ci odpowiedzi na
Twoje pytania.

Naszym celem jest umożliwienie potencjalnym klientom uzyskania wszystkich
niezbędnych informacji, by ułatwić im podjęcie decyzji i wybór nie tylko najlepszej
maszyny, ale przede wszystkim najlepiej dostosowanej do indywidualnych potrzeb
danego gospodarstwa.

 

 

 
FINANSOWANIE FABRYCZNE

Tutaj znajdziesz informacje o Finansowaniu maszyny 

CZYM JEST FINANSOWANIE FABRYCZNE?

Finansowanie fabryczne to szansa na korzystny zakup maszyny, którą potrzebujesz już
teraz. Dzięki współpracy z instytucjami finansowymi firma Korbanek może zaoferować
korzystne pakiety kredytowe, których oprocentowanie jest znacznie niższe niż w
przypadku ofert kredytów dostępnych na rynku komercyjnym.
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CO ZYSKUJESZ DZIĘKI TEJ FORMIE FINANSOWANIA?

Dzięki możliwości skorzystania z korzystnej oferty kredytowej nie musisz obawiać się
m.in. wzrostu kursu Euro. Maszyny które potrzebujesz są dla Ciebie dostępne już dziś.
Decydując się na szybki zakup nie będąc w posiadaniu pełnej kwoty, możesz być pewien,
że dzięki fabrycznemu finansowaniu koszt maszyny będzie znacznie niższy niż w
przypadku tradycyjnego kredytu.
 

 

ZOBACZ SZCZEGÓŁY


