HIAB MULTILIFT FUTURA 12
nový ramenový (řetězový) nosič kontejnerů na prodej
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1.1. Výrobce Hiab Multilift
Společnost HIAB AB je celosvětově největší dodavatel silniční manipulační techniky s výrobními
závody v deseti zemích světa, rozsáhlou celosvětovou prodejní a servisní sítí a vlastním vývojem.
Společnost Hiab je součástí korporace Cargotec, zastřešující značky Hiab, Kalmar a McGREGOR.
S hákovými a řetězovými nosiči Hiab MULTILIFT si zachováte konkurenceschopnost bez ohledu na to,
zda se zabýváte převážením rozměrných materiálů, objemného odpadu, štěrku, kovového šrotu nebo
vybavení v kontejnerech. Naše hákové a řetězové nosiče mají nejlepší produktivitu a spolehlivost na
trhu a poskytnou vám výhodu při řešení jakýchkoli problémů, s nimiž se setkáte při manipulaci s
nákladem. Věnujte nám trochu času a zjistíte, proč může výběr hákových a řetězových nosičů znamenat
značný rozdíl ve vaší výkonnosti.
První MULTILIFT byl uveden na trh v roce 1949. Dnes existují účinné hákové a řetězové nosiče
MULTILIFT pro téměř jakýkoli představitelný úkol. V naší nabídce najdete ideální produkt pro
vaše potřeby.
Řetězové nosiče nové generace MULTILIFT FUTURA jsou navrženy tak, aby vás posunuly na novou
úroveň produktivity, bezpečnosti a flexibility. Nový nosič MULTILIFT Futura s více než stovkou inovací
se řídí heslem Built To Perform, které se vztahuje na dnešní i budoucí potřeby.
Multilift Futura ukazuje cestu v manipulaci s řetězovými kontejnery a vyznačuje se dlouhým seznamem
konstrukčních inovací – mnoho z nich je patrných navenek, ale mnohem více se skrývá pod povrchem.
To vše zaručuje nejvyšší odolnost, profesionální vzhled, vrcholný výkon a bezpečný, snadný a rychlý
provoz.
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Konstrukce EvoLight™ znamená větší užitečné zatížení. Nosič MULTILIFT Futura je lehký, štíhlý a
houževnatý. Zcela přepracovaná lehká ocelová konstrukce vám zvýší přípustné užitečné zatížení o 300500 kg, aniž by slevovala z pevnosti. To znamená, že uvezete více a současně ušetříte palivo a snížíte
emise CO2. A také vám pomůže omezit opotřebení součástí v ulicích měst.
SwanNeck™ zvětšuje dosah. S charakteristickou konstrukcí MULTILIFT SwanNeck™ můžete
dosáhnout dále než konkurence. Doslova. Přesně vypočítané zakřivení v kombinaci s velmi dlouhými
teleskopickými rameny zvětšuje dosah řetězového nosiče při manipulaci s kontejnery a zároveň udržuje
dokonalou stabilitu, a to i při zvedání přes ploty a překážky nebo v šikmém úhlu. Pohyblivé části jsou
opatřeny maznicí.
FlexControl™ nabízí volnost ovládání. FlexControl™ vám dává volnost v přizpůsobení svého
řetězového nosiče – vzhledem k tomu, že tento modulární systém umožňuje snadnou dodatečnou
montáž, zaplatíte pouze ta to, co potřebujete, a když to potřebujete. Ovládací doplňky zahrnují dokonce
možnost instalovat venkovní ovládací prvky, ovládání do kabiny, rádiové dálkové ovládání nebo vlastní
kombinaci ovládání.
Mezi další inteligentní doplňky patří dynamický vážicí systém ve stroji, který zváží kontejner během
nakládání, a inteligentní pohon teleskopických ramen a stabilizačních podpěr. Při použití inteligentního
pohonu lze ovládat pravou nebo levou stranu buď současně, nebo nezávisle, a udržovat konstantní
rychlost bez ohledu na způsob a směr řízení funkcí.
▪ Ovládací systém s jednotkou PLC a rozhraním sběrnice CAN
▪ Ovládání v kabině, rádiové ovládání, venkovní ovládání nebo kombinace
▪ Dynamický vážicí systém ve stroji
▪ Komfortní dvourychlostní pohon hlavních ramen
▪ Rychlé vykládání s bezpečnostním blokováním
▪ Inteligentní pohon teleskopických ramen a stabilizačních podpěr

Kryt SkipTop™ zakryje jakýkoli náklad – automaticky, rychle a bezpečně. Stačí stisknout tlačítko a
kryt SkipTop™ automaticky, rychle a bezpečně zakryje jakýkoli náklad. SkipTop™ vám šetří čas i záda,
již nemusíte šplhat a zápasit s kryty a lany. Nemluvě o vyšších bezpečnostních standardech v silničním
provozu.
SafetyPlus™ zvyšuje bezpečnost obsluhy i okolí. MULTILIFT klade na první místo bezpečnost
obsluhy i okolí. Řetězový nosič nové generace je rozšířen o špičkové inovace v oblasti bezpečnosti,
například hydraulické boční dorazy, hydraulické jištění kontejneru a přesné ovládací prvky kombinované
s bezpečnostním blokováním, které pomáhají vyloučit zbytečná rizika při manipulaci s řetězovými
kontejnery.
▪ Náležitě dimenzované úvazy
▪ Hydraulické boční dorazy
▪ Hydraulické zadní jištění
▪ Ručně nastavitelné a blokované zarážky po stranách kontejneru a vpředu
▪ Pneumatická bezpečnostní západka pro vyklápěcí hák
Náhradní díly Hiab Mulitilift jsou navrženy speciálně pro zařízení Hiab Multilift. Dosahují tak
požadované kvality, zaručují spolehlivost a poskytují optimální výkon.
Prémiová kvalita oceli konstrukčních součástí zařízení Hiab Multilift zaručuje konstrukční pevnost a
trvanlivost strojů Hiab i při nepřetržitém provozu.
Řídicí systémy Hiab Multilift ztělesňují pokročilou technologii, kvalitu a bezkonkurenční spolehlivost.
Speciální antikorozní povrchová úprava nDurance zajišťuje maximální ochranu před vlivy počasí,
kterým jsou stroje Hiab každým dnem vystaveny.
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Nosiče kontejnerů Multilift vyhovují požadavkům vyhlášeným ve směrnici EU týkající se
strojních zařízení.

1.2. Předmět nabídky
Předmětem nabídky je ramenový nosič kontejnerů Multilift FUTURA 12:
•

Modelová řada FUTURA představuje sérii ramenových (řetězových) nosičů kontejnerů nové
generace, které se vyznačují vysokou úrovní produktivity, bezpečnosti a flexibility.

•

Číslo 12 označuje nosnost (v tunách).

•

Barva nosiče – v barvě RAL 9005 černá

1.3. Technické vybavení Multilift FUTURA 12
Ramenový (řetězový) nosič kontejnerů Multilift FUTURA 12, který je předmětem nabídky, je
konfigurován v následujícím technickém provedení:

Ovládací systém:
▪

FlexControl™ - Ovládací systém s jednotkou PLC a rozhraním sběrnice CAN obsahuje kombinaci
venkovních ovládacích prvků a rádiového dálkového ovládání
o Přesné ovládání zvyšuje bezpečnost a zaručuje, že lze provádět i nejtěžší úlohy.
o Dvourychlostní komfortní pohon hlavních ramen s rychloposuvem nezatížených ramen
o Proporcionální pohon hlavních ramen
o Třetí regenerativní rychlost - Rychlé vyklápění (vyprazdňování) s bezpečnostním
zámkem
o Inteligentní pohon pro teleskopické ramena a stabilizační nohy – lze ovládat pravou
nebo levou stranu buď současně, nebo nezávisle

▪

Vestavěná diagnostika indikující vadné části, u nichž příčinou závady bylo mechanické poškození

Základní funkce, standardní výbava (součást nabídky):
▪
▪
▪
▪
▪

▪

Barva RAL 9005 černá s povrchovou úpravou nDurance + zinkový primer
Konstrukce EvoLight™ - 12 tun s ochranou kabiny
SwanNeck™ telescopic arms – teleskopická ramena
s prodloužením 1.400 mm
Hydraulicky výsuvné zadní opěry – ploché
FlexControl™ - pákové vnější ovládání
v kombinaci s joystickovým ovládáním do
kabiny

SafetyPlus™ - zvyšuje bezpečnost obsluhy i okolí
o Dva háky pro zachycení kontejneru – transportní poloha vzpřímená – zajišťují kontejner při
jizdě
o Sada dimenzovaných řetězů se zkracovači
o Hydraulické boční dorazy
o Ručně nastavitelné blokovací zarážky (dorazy) vpředu
o Pneumatická bezpečnostní západka pro vyklápěcí hák
o Lano pro vyklápění kontejneru ve výšce
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Příslušenství dodávané k nosiči (součást nabídky):
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Montážní sada
Hydraulická nádrž 70 l integrovaná v ochranném krytu kabiny
Hydraulické pístové čerpadlo SAP 064
Zadní nášlapy
Kryty zadních světel
Zadní zábrana proti podjetí

Dokumentace dodávaná k nosiči:
▪
▪
▪
▪

Protokol o provedené zkoušce po montáži
Prohlášení o shodě - CE
Návod k obsluze (v českém jazyce)
Zaškolení obsluhy

1.4. Technická specifikace Hiab Multilift FUTURA12
Základní technické parametry:
Nosnost nosiče
Typ podvozku
Celková nosnost podvozku
Max. pracovní tlak
Hmotnost nosiče
Teleskopické prodloužení ramen
Podúrovňové nakládání
Kapacita při plném výsunu ramen

12 tun
2 osy
18 tun
30 MPa
2.600 kg
1.400 mm
800 mm
7.400 kg
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1.5. Cena Hiab Multilift FUTURA 12
CENA UVEDENÉHO PROVEDENÍ BEZ MONTÁŽE

820.000,- Kč

CENA MONTÁŽE BUDE STANOVENA DLE POUŽITÉHO PODVOZKU
A JEHO VYBAVENÍ
UVEDENÝ SKLADOVÝ NOSIČ KONTEJNERŮ MULTILIFT FUTURA 12 JE
VYBAVEN NADSTANDARDNÍ VÝBAVOU V HODNOTĚ TÉMĚŘ 200.000,- Kč
▪

Rádiové ovládání nosiče

▪

Kryt SkipTop™ - automatické zakrývání kontejneru
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▪

Boční hydraulické jištění kontejneru

▪

Indikativní systém vážení včetně displeje v kabině

1.6. Všeobecné obchodní podmínky CONTSYSTEM s.r.o.
Záruční, pozáruční servis a náhradní díly:
• Záruční a pozáruční servis je zabezpečován přímo firmou CONTSYSTEM s.r.o. provozovna Ostrava
a smluvními partnery v ČR: KMH servis s.r.o. – Šenov, FISS, spol. s r.o. - Brno, Čerešna Michal –
Mnichovo Hradiště, Okrouhlický s.r.o. - Hradec Králové, CH+S SERVIS, s.r.o. - Čestlice, Hrbáček
s.r.o. - Klenčí pod Čerchovem, Serviscentrum Vysočina, s.r.o. – Jihlava.
• K tomu účelu má firma vyškolené pracovníky přímo u výrobce HIAB AB a vlastní veškeré programové
vybavení nutné ke všem činnostem.
• Účast servisu je do 24 hodin od prokazatelného nahlášení poruchy. Termíny pozáručního servisu
jsou řešeny dle servisní smlouvy.
• Mimo území ČR lze opravy realizovat přes širokou síť servisních středisek výrobce HIAB AB.
Záruční plnění:
• 24 měsíců na kompletní nosič kontejnerů.
• 60 měsíců na konstrukci (nosné části)
• Záruka je platná při splnění pravidelných prohlídek daných Uživatelskou příručkou a návodem na
obsluhu (část Záruční podmínky) společnosti HIAB AB.
• První povinný servis po 50 MH nebo 2 měsíce od převzetí na území ČR – v ceně zakázky. Další
servisní prohlídky – dle Uživatelské příručky a návodu na obsluhu (část Pravidelný servis)
společnosti HIAB AB.
Platební podmínky:
• Budou upřesněny v kupní smlouvě nebo objednávce.
Dodací lhůta:

• SKLADEM – ihned k montáži

Cenovou nabídku vyřizuje:
Petr Mísař
obchodně-technický zástupce
E: petr.misar@contsystem.cz
T: +420 720 994 158
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