OPLOSSINGEN VOOR MATERIAALBEHANDELING

MEENEEMHEFTRUCKS

TMM 2.0 & 2.5

MANITOU,
UW PARTNER VOOR
MATERIAALBEHANDELING
“Dankzij TMM kan ik
mijn klanten
een bijkomende
service aanbieden ”

Een wereldwijde groep
De Groep MANITOU, de wereldwijde referentie in
materiaalbehandeling, ontwikkelt, assembleert en
verdeelt materiaalbehandelingsoplossingen voor
alle sectoren: de industrie, de bouw en de landbouw.
Met ruim 50 jaar ervaring als basis innoveert
MANITOU constant en garandeert het u kwaliteitsproducten en -diensten die steeds mee evolueren
met uw activiteiten.
Producten die beantwoorden aan uw
behoeften
MANITOU breidt zijn gamma uit met meeneemheftrucks (Truck-Mounted Mast, TMM), ontwikkeld door
een specifiek onderzoeks- en ontwikkelingsteam.
Deze meeneemheftrucks, die worden gebouwd in
de fabriek in Beaupreau (Frankrijk), bieden een
nominaal hefvermogen van 2 of 2,5 ton en een
masthoogte tot 3,9 meter.
Uw partner voor materiaalbehandeling
Door voor MANITOU te kiezen, krijgt u een heftruck
waarop u ook kunt rekenen op de lange termijn.
U plukt bovendien de vruchten van de verschillende
diensten die uw concessiehouder aanbiedt:
naverkoopdienst, onderhoudscontracten, on-site
interventies, huuroplossingen en gepersonaliseerde
financieringen.
Met MANITOU bent u zeker van een solide,
gespecialiseerde partner met passie!

DE MEENEEMHEFTRUCKS VAN MANITOU,
/ 1.400

VERKOOPPUNTEN…
AANWEZIG IN MEER DAN
120 LANDEN

// MEER DAN

2.000 GESPECIALISEERDE
TECHNICI

/// EEN LOGISTIEK CENTRUM

VOOR RESERVEONDERDELEN VAN 34.000 M²
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EEN WERELDWIJD GAMMA EN NETWERK
//// EEN UNIEK GAMMA PRODUCTEN VOOR MATERIAALBEHANDELING:

VERREIKERS
HOOGWERKERS MET ELEKTRO- EN VERBRANDINGSMOTOR
MEENEEMHEFTRUCKS
INDUSTRIËLE EN SEMI-INDUSTRIËLE HEFTRUCKS
MATERIAAL VOOR WAREHOUSING ...
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HET
TMM-GAMMA
Voor al uw industriële en
terreintoepassingen past het
TMM-gamma zich aan al uw
behoeften aan.

TMM 20 //
Hefvermogen: 2.000 kg
Maximale hefhoogte: 3.900 mm
3 aangedreven wielen
4-cilindermotor van 26,5 kW
Lateraal beweegbare mast
Twee richtingen
TMM 20 4W
Vier richtingen
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TMM 25 //
Hefvermogen: 2.500 kg
Maximale hefhoogte: 3.900 mm
3 aangedreven wielen
4-cilindermotor van 26,5 kW
Lateraal beweegbare mast
Twee richtingen
TMM 25 4W
Vier richtingen
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DE TROEF
VOOR LEVERANCIERS
Totale autonomie voor de
chauffeurs bij het laden en
lossen.
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Een TMM is een ware troef voor uw teams.
Hij stelt ze in staat om in alle autonomie te werken om
klanten optimaal te dienen en tot op de laatste meter te
leveren.

STEEDS BESCHIKBAAR //
Aangezien de TMM achteraan op het voertuig wordt bevestigd, is hij steeds beschikbaar om voorwerpen te leveren tot op de plaats van
gebruik.
In minder dan een minuut is uw meeneemheftruck klaar om alle types van materialen te laden en/of lossen. Daarna kan de operator hem
eenvoudig terugplaatsen om naar de volgende bestemming te rijden. Productiviteit gegarandeerd!

VEELZIJDIGHEID EN
WENDBAARHEID //
Met de twee (multidirectionele) 4-way-modellen, de TMM
20-4W en 25-4W, kunt u zowel smalle als erg brede
vrachten verplaatsen en krijgt u toegang tot de smalste
plaatsen.
Met een druk op de knop worden de voorwielen van uw
TMM 4W in de laterale stand geplaatst.

Een TMM laat zich bovendien erg eenvoudig gebruiken
dankzij de intuïtieve bediening.
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VEILIGHEID //
Om de operator en zijn omgeving een maximale veiligheid
te bieden, beantwoorden de meeneemheftrucks aan de
ISO 3691-norm en zijn ze uitgerust met:
• een gecertificeerde cabine
• led-achterlichten
• een doeltreffend remsysteem dankzij de verdeling van
de remkracht over de drie wielen
• een differentieelvergrendeling om de tractie op moeilijke
terreinen te verbeteren.

COMFORT //
De rijhouding is geoptimaliseerd om de operator een hoogstaand comfort te bieden dankzij:

• Standaard stabilisatoren op alle modellen voor een
betere stabiliteit.

• Een FNR-joystick (Forward Neutral Reverse): regelt
de bewegingen van de mast (omhoog/omlaag) en
de parallelle verplaatsing (vooruit/achteruit) van de
heftruck. Het feit dat de bestuurder beide handen op
het stuur en de joystick kan houden, draagt bij tot
de ergonomische, comfortabele en veilige manier van
werken.

• Dashboard: vlot toegankelijke indicatoren en toetsen.
In een oogopslag beschikt de bestuurder over alle
essentiële informatie over zijn heftruck (lichten aan,
4-way ingeschakeld, brandstofpeil, enz.).
• Gemakkelijk toegankelijke bestuurderspost.
De TMM-meeneemheftrucks bieden het beste
compromis ergonomie/comfort/stabiliteit op de
markt.

ONDERHOUD //
De toegang tot de onderdelen werd bestudeerd met het
oog op eenvoudige en snelle interventies. Dat komt uw
tijdsgebruik en onderhoudskosten ten goede.
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COMFORT
& VEILIGHEID
De TMM biedt de veiligheid
en het comfort om in alle
sereniteit te werken.
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BETROUWBAARHEID
& PRODUCTIVITEIT
De TMM staat steeds tot
uw dienst en wordt uw
productiviteitspartner.
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Uw TMM garandeert u betrouwbaarheid en productiviteit:

BETROUWBAARHEID //
Alle heftrucks van MANITOU zijn robuust
gebouwd:
• Mechanisch gelast monobloc-chassis.
• Beschermde hydraulica en organen.
Zo garanderen deze heftrucks een intensief
gebruik en een langere levensduur.

PRODUCTIVITEIT //
Uw machine werd volledig uitgekiend om uw productiviteit
te verhogen:
Motor atmosferische viercilinder van Kubota.
Fase Euro 3A.
Permanent maximumvermogen, zelfs bij lage toerentallen.
Soepel en constant rijgedrag
Transmissie hydrostatisch met driewielaandrijving.
Mast met verschillende hefhoogtes: 3 tot 3,9 meter.
Standaard hellingsgraad van de mast (8°/7°).
Accessoires
U beschikt over twee technologieën die u vlot toegang
geven tot uw vrachten:
• Telescopische vorken.
• Reachvorken.
Beide accessoires kunnen worden gecombineerd.
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MANITOU
LUISTERT NAAR U //
Studie rond lastspreiding
We bestuderen de lastspreiding om te peilen naar de eventuele behoefte aan
tegengewichten om het evenwicht te behouden en om het maximale nuttige
laadvermogen van het voertuig te bepalen.
Installatiehandleiding voor de kit
Bij elke bevestigingskit leveren we een installatiehandleiding opdat uw
koetswerkbouwer over duidelijke en nauwkeurige informatie rond de te volgen
procedure zou beschikken.
Specifieke aanpassingen
Ons studiebureau kan zich ook aanpassen aan alle specifieke aanvragen
(zoals de wijziging van een bestaande kit) en kan u de best mogelijke oplossing
voorstellen.
Veiligheid
Aangezien veiligheid een belangrijk aspect is, leveren we bij elke heftruck een
volledige gebruikershandleiding, die onder meer de procedures voor het aan- en
afhaken van de meeneemheftruck beschrijft. Op eenvoudige aanvraag kunnen
we u ook bijkomende informatiedragers bezorgen.

BEVESTIGING //
Keuze uit twee bevestigingssystemen achterop uw vrachtwagens:
• Telescopische bevestiging: hefbomen + 2 trekstangen.
• Bevestiging met kettingen: hefbomen + 2 kettingen.
De TMM past zich aan alle bevestigingskits op de markt aan.
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BEVESTIGINGSKIT
In minder dan een minuut is
uw TMM beschikbaar om uw
goederen en vrachten te laden/
lossen.
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100% KLANTGERICHTE
OPLOSSINGEN
U kunt op elk moment rekenen
op de expertise en nabijheid
van het MANITOU-netwerk,
de beschikbaarheid van
wisselstukken en aangepaste
financieringsoplossingen!
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FINANCIERING OF
HUUR //
ONDERHOUDSCONTRACTEN//
Drie contractniveaus op maat van uw behoeften.
U hebt de zekerheid dat:

Kopen of huren? MANITOU Finance laat u zelf de meest
geschikte financiële oplossing kiezen in functie van uw
activiteiten: krediet, leasing, huur, 'full service' huur.

• uw machines altijd optimaal werken.
• de reparatiekosten afnemen dankzij een regelmatig
onderhoud.
• de interventies volgens de voorschriften verlopen.

INITIAL

ADVANCED

EXCELLENCE

EASY MANAGER //
Een eenvoudige en flexibele oplossing voor het beheer
van uw machinepark (met of zonder geolokalisatie)
om de operationele opvolging van uw machines te
optimaliseren.

GARANTIEUITBREIDING //
Met MANIPLUS kunt u uw garantie
met 12 of 24 maanden verlengen.

WISSELSTUKKEN VAN MANITOU //
Door originele reserveonderdelen te gebruiken hebt u de garantie dat
uw machine lange tijd perfect blijft werken. Uw verdeler beschikt over
een voorraad van meer dan 70.000 artikelen, die over heel Europa in
minder dan 24 uur worden geleverd (48 uur buiten Europa).
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Uw MANITOU-concessiehouder:

Maatschappelijke zetel:
B.P. 249 - 430 rue de l’Aubinière - 44158 Ancenis Cedex - Frankrijk
Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 83 36 88
www.manitou.com

700551NL_A_0115_TMM

facebook.com/manitou.official

