ORDERVERZAMEL
VOERTUIGEN
VOOR
TRANSPORT VAN
LANGE GOEDEREN

DRAAGVERMOGEN VAN 0,5 TOT 5,0 TON
www.hubtex.com

EFFICIËNT EN
BETROUWBAAR
Vooral bij het orderverzamelen van goederen in
smalle gangpaden waarderen klanten de voertuigen
van HUBTEX, omdat deze precies op de eisen van
een magazijn kunnen worden afgestemd.
De transportmiddelen van HUBTEX moeten bij het
orderverzamelen aan uiteenlopende eisen voldoen:
aluminium profielen, buizen, platen en stangen moeten
zeer doeltreffend en voorzichtig worden getransporteerd.
De knowhow van HUBTEX in deze branche maakt
het altijd weer mogelijk om bijzondere op de klant
afgestemde en geoptimaliseerde oplossingen te
ontwikkelen. Innovatie en kwaliteit zijn voor HUBTEX
de sleutel tot het succes.
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Orderverzamel voertuigen
voor lange goederen
OVERZICHT VAN DE CAPACITEIT
Bij alle voertuigen van HUBTEX betreft het speciaal gefabriceerde
transportmiddelen, die individueel op de toepassing
van uw bedrijf kunnen worden uitgevoerd.

De MU-SO voor
iets zwaardere
lasten

De MU-OP
voor lichte
lasten

Serie

MU-OP

MU-SO

Lengte van de last

Tot 6 m

Tot 12 m

Draagvermogen (t)

1,0 tot 2,5

Tot 5,0

Hefhoogte (mm)

Tot 11000

Tot 11000

Voertuigbreedte * (mm)

NB + 750

NB + 962

Veiligheidsafstand ** (mm)

100 per kant

100 per kant

Materiaal
Bediening (aantal personen)

*) Lastdiepte

**) Indien met geleiding

Een MU OP bij het orderverzamelen
van aluminium profielen
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Een belangrijk voordeel is het goede
zicht vanuit de cabine in de stelling.
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Toename van de magazijncapaciteit –
optimaal benutten
TOT 80 % TIJDBESPARING
SNEL, VEILIG EN EFFICIËNT
MINDER BESCHADIGING VAN
DE GOEDEREN, MINDER BREUK
Het gebruik van HUBTEX
orderverzamel voertuigen
verhoogt de efficiëntie van
lange en volumineuze lasten
in smalle gangpaden.
Daarbij hanteert HUBTEX het
principe om de bestuurder naar
de goederen te brengen. Dit
is tijdbesparend en voorkomt
schade aan de goederen.

SMALLERE GANGPADEN
DANKZIJ DE ORDERVERZAMEL VOERTUIGEN
Lange of zware lasten met een laadgewicht van
0,5 tot 5,0 ton voor volumineuze lasten
Zonder HUBTEX platform

Met HUBTEX platform
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MU-OP/MU-SO – Orderverzamelen

van lange goederen in smalle gang
De modellen MU-OP en MU-SO zijn speciaal ingericht voor
het verzamelen van goederen in smalle gangen. Ze zijn
uitermate geschikt voor het verzamelen van aluminium-,
kunststof- of stalen profielen. Daarbij kunnen ze ook worden
ingezet als conventionele elektrische meerweg zijladers voor
het opslaan van complete pakketten.

>> Voor binnen- en gecombineerd buitengebruik
>> Vorkenbord met hoekverstelling
voor hoog restdraagvermogen

Niet standaard extra
uitrusting, voornamelijk
verminderde voertuigbreedte
door wegvallen van de accu
achter de mast

>> Standaard veiligheidsuitrusting
>> Geluidsarme elektrische aandrijving
>> Meerwegbesturing
>> Gereduceerde wielarmhoogte
>> Ergonomische in hoogte meebewegende cabine
>> In smalle gang met geleiding / vrij verrijdbaar
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BESTUURDERSCABINE

HEFMAST

De modern vormgegeven stacabine
onderscheidt zich vooral door zijn
goede toegankelijkheid naar de last
en de ergonomische indeling van alle
bedieningselementen.

Met het oog op de hefmast is speciale knowhow
bij de productie van een MU vereist. De veiligheid
voor voertuigen met in de hoogte meebewegende
bedieningsstand staat op een hoog niveau, want
aan de hoogste veiligheidseisen voldoen is voor
HUBTEX vanzelfsprekend. Daarom voeren wij de
productie zelf uit.

1-PERSOONS
ELEKTRISCHE
MEERWEG ORDERVERZAMEL VOERTUIG
Het model MU-OP is
geconstrueerd voor het
orderverzamelen van lichten
lasten door één bestuurder.
Door de cabine centraal
voor de hefmast te plaatsen
is dit voertuig ideaal voor
orderverzamelen van lichte
tot middelzware lasten,
zoals kunststof of aluminium
profielen.

Optioneel

>> Grotere cabine
>> Langgoed vorkenbord
met gereduceerde
hoogte

>> Hydraulische

vorktandverstelling

>> Geleiding en

gangdetectie

>> Volledig vrije hef-

hoogte bij MU-OP

>> Personenbeveiligingsinstallatie

>> Verlichtings
inrichtingen

>> In- en uitslaghulp
middelen

1- OF 2-PERSOONS
ELEKTRISCHE
MEERWEG ORDER
VERZAMEL VOERTUIG
Voor het orderverzamelen
van middel tot zware lasten wordt
model MU-SO met twee bestuurders
geadviseerd. Bij dit model worden
de cabines naast de hefmast
geplaatst, waardoor eenvoudig
orderverzamelen van
vooral langere lasten door
twee personen mogelijk wordt.
Voor het opslaan van volle
pakketten wordt het voertuig door
een bestuurder bestuurd.
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Technische veranderingen voorbehouden. De afbeeldingen bevatten deels speciale uitrustingen, die niet bij de standaard leveromvang horen. Vermogensgegevens zijn vrijblijvende richtwaarden.
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