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MULDY 3500
3500

KLASIČNA IZVEDBA ZA SIPKE MATERIALE

"Naključja so možna!"
Zgodovina Muldy 3500 se je začela z "ne". Zaradi

Naši inženirji se niso dolgo obotavljali in tako razvili

prostorske stiske na sejmu nismo mogli razstaviti

mini prekucnik za profesionalno uporabo, ki zlahka

nobenega od naših večjih tovornih kesonov. Tako smo

sprejme do 2 kubična metra različnih sipkih

za potrebe sejma izdelali manjši model. In zgodilo se je

materialov. Izdelan je iz drobno zrnatega jekla ter je

nepredvideno, obiskovalci sejma so se zaljubili v

tako izjemno močan, odporen na obrabo in prožen.

"našega malčka" in spraševali, ali izdelujemo tudi

Vse to prepriča že na prvi pogled. Edinstven izdelek

manjši model za priklop za avtomobile.

sejma je postal izdelek serije Muldy 3500, ki smo ga
skozi leta izpopolnjevali. Nič čudnega, da ta
priklopnik privabi vedno nove zadovoljne kupce.

Dodatna oprema:

Tehnični podatki
Skupna dolžina

4.150 mm

Skupna širina

1.280 mm

Skupna višina

1.600 mm

Teža

790 kg – 860 kg

Dovoljena skupna teža

3.500 kg

Obremenitev

2.640 do 2.710 kg

Obremenitev na vlečni kljuki

150 kg

Največja dovoljene hitrost

80 km/h

Pnevmatike

185 R 14C

Z dodatno opremo se spremenijo tudi osnovni tehnični podatki.

• 12-voltni hidravlični sistem z daljinskim upravljanjem preko
kabla in 12-voltna baterija (vključno s polnilnikom) z vgrajeno
ročno črpalko;
• vlečno uho izvedbe DIN, premer 40 mm,
• dodatni amortizerji na osi za hitrosti do 100 km/h;
• pnevmatike 205 R 14C;
• nihajna vrata (namesto standardnih vrat);
• barva kesona po želji kupca.

MULDY 3500 CARGO
3500 Cargo

VEČ PROSTORA, VEČ MOŽNOSTI

"Fant, tako širok je!"
Včasih preprosto potrebuješ več prostora. Predvsem,

Še več: s pomočjo povišanih stranskih mrež je

ko gre za vrtnarjenje ali urejanje okolice. Ko

prostora še več, na voljo je do 5,4 kubičnih metrov.

potrebujete veliko prostora za prevoz trave, listja,

Tako opremljen priklopnik cenijo ne samo podjetja

lubja, drv… vsaj 2 kubična metra. Muldy 3500 Cargo je

za urejanja okolja temveč je idealen tudi za mnoga

najprimernejši priklopnik za vas. Namesto 128 cm

druga področja. Muldy 3500 cargo je odlična rešitev

meri v širino 168 cm. V priklopnik lahko naložite tudi

za prevoz vse opreme in različnih tovorov, ki jih

stroje kot so manjši goseničarji, mini bagri in podobno.

potrebujete pri svojem delu.

Dodatna oprema:

Tehnični podatki
Skupna dolžina

4.150 mm

Skupna širina

1.680 mm

Skupna višina

1.400 mm

Teža

830 kg – 910 kg

Dovoljena skupna teža

3.500 kg

Obremenitev

2.590 do 2.670 kg

Obremenitev na vlečni kljuki

150 kg

Največja dovoljene hitrost

80 km/h

Pnevmatike

185 R 14C

• 12-voltni hidravlični sistem z daljinskim upravljanjem preko
kabla in 12-voltna baterija (vključno s polnilnikom) z vgrajeno
ročno črpalko;
• vlečno uho izvedbe DIN, premer 40 mm;
• dodatni amortizerji na osi za hitrosti do 100 km/h;
• pnevmatike 205 R 14C;
• nihajna vrata (namesto standardnih vrat);
• stranski mrežasti poviški v višini 400 mm (skupna prostornina
3,7 m3 namesto 2 m3);
• stranski mrežasti poviški v višini 800 mm (skupna prostornina
5,4 m3 namesto 2 m3);
• nakladalne rampe;
• barva kesona po želji kupca.

Z dodatno opremo se spremenijo tudi osnovni tehnični podatki.

MULDY 3500 PICK UP
3500 Pick Up

NI PROSTORA ZA NALAGANJE? NI PROBLEMA!

"To je čudež!"

Samo v idealnem primeru je vedno dovolj prostora

Zaporni mehanizem, usmerjen naprej, zagotavlja

za tovor in tudi dovolj velika garaža za priklopnik.

največjo varnost pri delu. Vgrajen Hondin bencinski

Običajno temu ni tako in Muldy 3500 Pick Up lahko

motor s hidravlično enoto lahko delujete neodvisno

pokaže svoje prednosti. Zahvaljujoč izjemno

od vlečnega vozila in s tem še povečuje

majhnemu nakladalnemu kotu, 16 stopinj, lahko

prilagodljivost priklopnika. Nenazadnje je Muldy

svoje delo opravi tudi v garažah z višino stropa le

3500 Pick Up - kot vsak Muldy® – izdelan iz

1,90 metra. Nihče drug ne zmore tega. Vse to

izjemno trdnega finozrnatega jekla, ki vam

omogoča najbolj napreden sistem za nakladanje

omogoča, da v njegovih talentih uživate še dlje

kesonov v razredu 3,5 tone.

časa.

Tehnični podatki s kesonom 2m3
Skupna dolžina

4.750 mm

Skupna širina

1.772 mm

Skupna višina

1.345 mm

Teža

1.290 kg

Dovoljena skupna teža

3.500 kg

Obremenitev

2.210 kg

Obremenitev na vlečni kljuki

150 kg

Največja dovoljene hitrost

80 km/h

Pnevmatike

205 R 14C

Dodatno k standardni opremi:
• najsodobnejši sistem za dvigovanje na kavelj v razredu 3,5 tone;
• lahko se uporablja v prostorih z višino stropa od 1,90 metra
naprej;
• izjemno majhen kot nakladanja - le 16 stopinj;
• zahvaljujoč konstrukciji podvozja med nakladanjem ne prihaja
do negativnih obremenitev priključka;
• samodejno centralno zaklepanje kesona (Muldy ZVS);
• linearno pomični kavelj na osrednjem drogu;
• tandemski dvižni cilinder za osrednji drog;
• obdelava visokokakovostnih materialov: ekstra trdna jeklena
konstrukcija (okvir šasije, keson, ploščad) in aluminij (podna
ploščad);
• s pomočjo Honda bencinskega motorja s hidravličnim
agregatom deluje neodvisno od vlečnega vozila.

Z dodatno opremo se spremenijo tudi osnovni tehnični podatki.

