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PLANERINGSSKOPA

 • Allroundskopa, lämplig för nästan alla skottjobbar
 • Effektiv design och utmärkt sikt mot skopans kant
 • Kraftig konstruktion med glidskenor på botten
 • Hög brytkraft
 • Stark skäregg tillverkad av slitstarkt stål med hög 
hållfasthet, designad för monterade tänder

MultiOne-skopdesignen möjliggör god sikt till framkant, vilket gör 
lastning, sortering och dumpning mer effektiv. Skopans längd har optimerats för att ge bästa möjliga brytkraft. 
Kraftig stålkonstruktion inkluderar förstärkningsplåtar inuti, glidande slitstänger på botten av skopan och 
skäreggen är designad för monterade tänder.

Modell Volym* Bredd Längd Höjd Vikt Tänder Artikelnummer
80 85 l 80 cm 63 cm 47 cm 40 kg 4 C890001
90 100 l 90 cm 67 cm 47 cm 44 kg 4 C895021
(*) verifiera maskinens lyftkapacitet

Tillbehör
Vikt Artikelnummer

Tänder 1,7 kg C890007

Kompatibilitet
Modell
90
110

SKOPOR, MATERIALHANTERING

http://tiny.cc/generalbucket
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SKOPOR, MATERIALHANTERING

NY LÄTTMATERIALSKOPA

Modell Volym* Bredd (A) Längd (B) Höjd (C) Vikt Tänder Artikelnummer
100 205 l 100 cm 58 cm 59 cm 66 kg 5 C890031
115 238 l 115 cm 58 cm 59 cm 74 kg 6 C890032
130 272 l 130 cm 58 cm 59 cm 82 kg 7 C890033
130HD 272 l 130 cm 58 cm 59 cm 130 kg 7 C890034
150HD 316 l 150 cm 58 cm 59 cm 146 kg 8 C890035
180HD 383 l 180 cm 58 cm 59 cm 170 kg 10 C890036
(*) verifiera maskinens lyftkapacitet

Tillbehör
Vikt Artikelnummer

Tänder 1,7 kg C890007
Påmonterad skärkant 100 115 130/130 HD 150HD 180HD
Artikelnummer C890037 C890038 C890039 C890040 C890041

Mycket kompatibel Kompatibel Inte kompatibel

Kompatibilitet
Modell
100
115
130/130 HD
150HD
180HD

 • Ny effektiv design ökar volym och synlighet
 • Monterade tänder och skärkant finns som tillval
 • Heavy duty (HD) modeller tillgängliga för tyngre arbete

Den nya designen av MultiOne-skopan ökar volymen och möjliggör god sikt. Skopans insida är helt slät och 
sidorna öppnar sig framåt i lätt vinkel vilket garanterar enkel och fullständig påfyllning och tömning av alla 
slags material. Det finns smala hål i den övre änden av skopan som förbättrar sikten och förhindrar att stenar 
faller mot föraren. Den speciella designen gör det möjligt att stapla skoporna inuti varandra vilket sparar 
lagringsutrymme (maximalt 6 på en pall). Finns med skärkant och tänder som tillval.

http://tiny.cc/newgeneralbucket
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PLANERINGSSKOPA

 • Utmärkt sikt mot skopans kant
 • Skarp bakkant möjliggör exakt nivellering vid 
bakåtkörning

 • Kraftig konstruktion
 • Stark skäregg tillverkad av slitstarkt slitstål 
med hög hållfasthet 

MultiOne-nivelleringsskopan har en vass bakkant 
som gör det lättare att planera när du kör bakåt. Låg 
konstruktion och en lång botten ger utmärkt synlighet 
till skopans framkant. Detta gör också utjämning enklare. 
Utjämningsskopan är kraftig och helt slät inuti vilket gör 
påfyllningen och tömningen enkel.
Det är ett idealiskt verktyg för att jämna ut grus och jord 
för landskaps- och trädgårdsprojekt.

Modell Volym Bredd (A) Längd (B) Höjd (C) Vikt Artikelnummer
140 244 l 141 cm 79 cm 46 cm 150 kg C890042
160 282 l 161 cm 79 cm 46 cm 170 kg C890043
(*) verifiera maskinens lyftkapacitet

Mycket kompatibel Kompatibel Inte kompatibel

Kompatibilitet
Modell
140
160

SKOPOR, MATERIALHANTERING

http://tiny.cc/levellingbucket
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SKOPOR, MATERIALHANTERING

KOMBINATIONSSKOPA

 • Kraftig konstruktion
 • Två cylindrar med hydraulisk låsventil för lasthållning
 • Ökad tömningshöjd
 • Flera funktioner: gräva, schakta, sortera, gripa och dumpa
 • Skäregg designad för att montera tänder

Denna multifunktionsskopa kan användas för rivning, 
landskapsarkitektur och allmänt byggnadsarbete. När de används som 
grip, ger de dubbla cylindrarna, utrustade med lasthållningsventiler, 
en säker klämkraft för att plocka stenar, stubbar etc... Skopan kan 
öppnas för fingradering. En annan fördel med den öppningsbara 
botten är att skopan kan tömmas på en högre nivå genom att öppna 
botten istället för att tippa skopan nedåt. Kraftig stålkonstruktion 
inkluderar en skäregg som är designad för att montera tänder. 

Modell Volym Bredd Längd Höjd Öppning
Vinkel Vikt Tänder Artikelnummer

110 260 l 110 cm 81 cm 65 cm 75 149 kg 6 C890075
130 310 l 130 cm 81 cm 65 cm 75 182 kg 8 C890076
150 385 l 150 cm 81 cm 65 cm 75 198 kg 9 C890077
(*) verifiera maskinens lyftkapacitet

Kompatibilitet
Modell
110
130
150

Tillbehör
Vikt Artikelnummer

Tänder 1,7 kg C890007

Mycket kompatibel Kompatibel Inte kompatibel

http://tiny.cc/combobucket
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SKOPOR, MATERIALHANTERING

RIVNINGSSKOPA

 • Mångsidig skopa för hantering av lösa material
 • Kraftig konstruktion
 • Lättstyrd hydraulisk grip

Gripskopa kombinerar en vanlig skopa med en grip och 
lämpar sig därför för en mängd olika jobb.
Denna skopa är idealiskt utformad för att gräva och ta 
tag i besvärligt material. Kraftig stålskopkonstruktion, i 
kombination med den mittmonterade hydraulcylindern 
och effektivt utformade griptänder, gör att denna skopa 
kan utföra flera jobb, från att lasta och sortera lös jord och 
material till att greppa och lasta besvärliga material. Den 
kan användas för transport och lastning av grenar, flis, 
kompost, halm, gödsel, byggavfall mm. Den kan också 
användas som en normal skopa med gripen i upprätt läge.

Modell Bredd Längd Höjd Öppningsvinkel Vikt Artikelnummer
110 110 cm 67 cm 47 cm 84 119 kg C890065
130 130 cm 67 cm 47 cm 84 134 kg C890066

Kompatibilitet
Modell
110
130

Mycket kompatibel Kompatibel Inte kompatibel

http://tiny.cc/grapplebucket
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SKOPOR, MATERIALHANTERING

HD RIVNINGSSKOPA

 • Flytta hårt för att hantera material lätt
 • Två hydrauliska gripar som är enkla att 
använda

 • Hanterar skrymmande, ojämna laster säkert
Den här skopan är designad för att hantera 
skrymmande, oregelbundet formade föremål som 
finns vid rivning, industri, konstruktion, återvinning. 
Idealisk för stammar, stora stenar, buskar, industri- 
och rivningsskrot och återvinning av skräp. De två 
griparna drivs av två kraftfulla hydraulcylindrar, vilket 
gör att de kan anpassa sig optimalt till den last som 
ska lyftas samtidigt som de bibehåller ett stadigt och 
säkert grepp.

Modell Bredd Vikt Artikelnummer
130 130 cm 200 kg C890067
150 150 cm 220 kg C890064

Kompatibilitet
Modell
130
150

Mått (cm)
A B C D E F G H

Mod. 130 6,5 42 55,5 37 133 96 85 90°

Mod. 150 6,5 42 55,5 37 153 96 85 90°

Mycket kompatibel Kompatibel Inte kompatibel

http://tiny.cc/grapplebucket
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SKOPOR, MATERIALHANTERING

LÄTTMATERIALSKOPA

 • Hög kapacitet
 • Bra sikt
 • Förstärkt kropp

Lättmaterialskopor är avsedda för hantering av lätta material, 
inklusive spannmål, fodermaterial, flis, kompost och snö.
Botten på en lätt materialskopa är betydligt längre och sidorna 
är högre än på en allmän skopa, vilket påskyndar arbetet. Hög 
baksida på skopan förhindrar att material faller över bakkanten 
och garanterar hög volym. Den är utrustad med förstärkningsplåtar 
inuti och den starka skäreggen är gjord av slitstarkt stål med hög 
hållfasthet.

Modell Volym* Bredd Längd Höjd Vikt Artikelnummer
110 400 l 110 cm 76 cm 77 cm 90 kg C890053
(*) verifiera maskinens lyftkapacitet

Kompatibilitet
Modell
110

Mycket kompatibel Kompatibel Inte kompatibel

http://tiny.cc/lightmatbucket
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Modell Volym* Bredd Längd Höjd Vikt Artikelnummer
100 390 l 101 cm 92 cm 77,5 cm 94 kg C890370
115 455 l 116 cm 92 cm 77,5 cm 108 kg C890371
130 520 l 131 cm 92 cm 77,5 cm 117 kg C890372
150 605 l 151 cm 92 cm 77,5 cm 134 kg C890373
180 735 l 181 cm 92 cm 77,5 cm 156 kg C890374
(*) verifiera maskinens lyftkapacitet

Kompatibilitet
Modell
100
115
130
150
180

Mycket kompatibel Kompatibel Inte kompatibel

NY LÄTTMATERIALSKOPA

 • Ny effektiv design ökar volym och synlighet
 • Design för att förbättra transportoptimering
 • Stort motstånd

Den nya designen av MultiOne-skopan ökar volymen och möjliggör 
god sikt. Skopans insida är helt slät och sidorna öppnar sig framåt 
i lätt vinkel vilket garanterar enkel och fullständig påfyllning och 
tömning av alla slags material. Den speciella designen gör det möjligt 
att stapla skoporna inuti varandra vilket sparar lagringsutrymme 
(maximalt 6 på en pall).
Botten på en lätt materialskopa är betydligt längre och sidorna 
är högre än på en allmän skopa, vilket påskyndar arbetet. Hög 
baksida på skopan förhindrar att material faller över bakkanten och 
garanterar hög volym.

SKOPOR, MATERIALHANTERING

http://tiny.cc/newlightmaterialbucket

63

R.220 R.220



1.1 2.3 4.2 5.2 5.3 6.3 7.2 8.4 8.5 11.6 11.9 EZ5
EZ7
EZ8

SKOPOR, MATERIALHANTERING

HÖGTIPPSSKOPA

 • Hydrauliskt driven
 • Ökad tipphöjd (+ 60 cm)
 • Utmärkt volym

Skopa med hög spets är det rätta valet när du behöver nå högre 
och längre. Skopan är utrustad med två hydraulcylindrar som 
skjuter och tippar skopan över framkanten, vilket ger betydligt 
högre tipphöjd än med en vanlig skopa. Öka maskinens tipphöjd 
med nästan 60 cm med hjälp av skopan med hög spets. Denna 
ökade räckvidd möjliggör lastning av högsidestruckar utan behov 
av en ramp. Skopan är ett idealiskt verktyg för snöröjning, lastning 
av flis och för lastning av arbeten på återvinningsanläggningar 
etc. Skopan finns med platt skärkant.

Modell Volym* Bredd Längd Höjd Vikt Artikelnummer
100 210 l 100 cm 86 cm 61 cm 154 kg C890090
130 280 l 130 cm 86 cm 61 cm 174 kg C890092
150 320 l 150 cm 86 cm 61 cm 188 kg C890093
180 380 l 180 cm 86 cm 61 cm 208 kg C890094
(*) verifiera maskinens lyftkapacitet

Kompatibilitet
Modell
100
130
150
180

Mycket kompatibel Kompatibel Inte kompatibel(*) C890025 -adapter krävs

http://tiny.cc/hightipbucket
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SKOPOR, MATERIALHANTERING

PALLGAFFEL

 • Måste-ha-redskap
 • Kraftig konstruktion
 • Lätt justerbar gafflarbredd
 • Användbart redskap på byggarbetsplatser, gårdar, samt 
på företagets gård som gör materialhanteringsjobb

Pallgaffeln möjliggör säker och snabb hantering av pallar i flera storlekar.
Gafflarna är smidda av höghållfast stål och finns i flera längder 
baserat på modellstorlek. Gaffelramen är designad för att tillåta att 
gafflarnas bredd enkelt kan justeras med så mycket som 1 m (70 cm på C895120). Valfri bult på bakstopp 
ger extra säkerhet. MultiOne är en utmärkt maskin för lasthantering tack vare den exakta styrningen och 
körkontrollen. Jämfört med en konventionell gaffeltruck är MultiOne överlägsen vid arbete utomhus och i 
terräng, alla årstider.

Modell Gaffellängd (A) Lyftkapacitet(5) Bredd Vikt Artikelnummer
80 (ram + gafflar) 80 cm 250 kg 70 cm 38 kg C895120
Ram (utan gafflar)1 / upp till 1200 kg 100 cm 31 kg C890330
Ram HD (utan gafflar)2 / upp till 2000 kg 100 cm 43 kg C890335
90 (gaffelpar)3 90 cm 1000 kg / 54 kg C890331
110 (gaffelpar)3 110 cm 1200 kg / 68 kg C890332
120 (gaffelpar)4 120 cm 2000 kg / 104 kg C890333
(1) C890331 eller C890332 krävs -(2) C890331 eller C890332 eller C890333 krävs-(3) C890330 eller C890335 krävs - (4) C890335 krävs - (5) verifiera maskinens lyftkapacitet

Valfritt (kan krävas enligt lag)
Tillbaka stopp 8 kg C890312

Kompatibilitet
Modell
80
90
110
120

Mycket kompatibel Kompatibel Inte kompatibel

http://tiny.cc/palletfork
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SKOPOR, MATERIALHANTERING

PALLGAFFEL MED HYDRAULISK KLÄMMA

 • Ett unikt tillval för pallgaffelsystemet
 • Säkrar besvärliga laster på gafflarna
 • Grundredskap för stängsel och skogsarbete
 • Det är också möjligt att greppa och transportera 
stenar och liknande föremål

Den hydrauliska klämman fästs på pallgaffelns ram, vilket 
ändrar pallgaffeln till ett mångsidigt gripsystem. Den 
hydrauliskt manövrerade gripen säkrar laster obekväma 
laster som stockar, stolpar, stora rör och mer. 
Gripen är utrustad med en kraftfull hydraulcylinder.
Den hydrauliska klämenheten kräver antingen en pallgaffel 
(C890330 ram + gafflar - ingår inte i den hydrauliska 
klämman).
Backstoppet (C890312) kan inte installeras med den 
hydrauliska klämman.

Modell Min. diameter
att greppa

Max. diameter
att greppa

Öppning
Vinkel Vikt Artikelnummer

Pallgaffel hydraulisk klämma 40.0 cm 90 cm 90° 46 kg C890585

Kompatibilitet

Mycket kompatibel Kompatibel Inte kompatibel

http://tiny.cc/hydraulicclamp
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SKOPOR, MATERIALHANTERING

KRANARM, FAST ELLER TELESKOPISK

 • Användbar för stor räckvidd och högt lyft
 • Säkerhetskrok ingår
 • Kompakt för god sikt
 • Mångsidigt lyftredskap för olika lasthanteringsjobb

MultiOne Kranarm ger extra räckvidd för lyftoperationer. Svängkranen finns 
antingen i ett stycke eller en hydrauliskt justerbar teleskopisk design. Var 
och en av dessa konstruktioner inkluderar en kraftig säkerhetskrok.
Den teleskopiska svängkranen gör att lasten kan vara
hålls nära maskinen och sedan utdragen
utåt för placering. Den steglöst ut- och 
indragningsbommen tillåter lyft till platser som 
annars skulle vara mycket svåra att nå. Kompakt 
design med teleskopcylinder inuti bommen och hållbara slitkuddar på ytterbommen, 
gör arbetet säkert och enkelt.
Den maximala lyftbelastningen varierar beroende på vilken maskin den är installerad 
på.

Modell Längd Strukturell kapacitet* Vikt Artikelnummer
One Piece 250 cm 200 kg 41 kg C890710
Teleskopisk Bom 110+60 cm 500 kg 85 kg C890712
(*) verifiera maskinens lyftkapacitet 

Kompatibilitet
Modell
One Piece
Teleskopisk Bom

Mycket kompatibel Kompatibel Inte kompatibel

http://tiny.cc/jibcrane
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SKOPOR, MATERIALHANTERING

STORSÄCKSLYFTARE

 • Enkelt och effektivt.
 • Rundade anti-swing sidostänger

Detta tillbehör möjliggör säker och effektiv hantering av 
de överdimensionerade produktpåsarna som innehåller 
gödningsmedel, majs, träpellets, briketter och andra 
granulära produkter.

Antisvaga sidostänger ökar driftsäkerheten utan att skada 
väskorna.

Den kraftiga konstruktionen har testats brett och visat sig 
vara stark, pålitlig och hållbar.

Modell Lyftkapacitet* Max bredd Lyftkrokhöjd Vikt Artikelnummer
Storsäckslyftare 1200 kg 100 cm 133 cm 49 kg C890713
(*) verifiera maskinens lyftkapacitet 

Kompatibilitet

Mycket kompatibel Kompatibel Inte kompatibel

http://tiny.cc/bigbaglifter
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SKOPOR, MATERIALHANTERING

PALLGAFFEL MED SIDOFÖRSKJUTNING

Modell Gaffellängd Lyftkapacitet* Sidoförskjutning Vikt Artikelnummer

Ram (utan gafflar)1 / / 8,5 cm till vänster 
8,5 cm till höger 96 kg C890316

90 (gaffelpar)2 90 cm 1000 kg 54 kg C890331
110 (gaffelpar)2 110 cm 1200 kg 68 kg C890332
120 (gaffelpar)2 120 cm 2000 kg 104 kg C890333
(1) C890331 eller C890332 eller C890333 krävs-(2) C890316 krävs - (3) verifiera maskinens lyftkapacitet

 • Säkert kontrollerad sidoförskjutning från hytt
 • Designad för att arbeta i trånga områden eller längs 
smala gångar

 • Olika storlekar på gafflar tillgängliga
 • Bakstopp som standard

Hydrauliskt sidoförskjutning av gafflarna möjliggör enklare och 
säkrare hantering och lastning av en mängd olika pallstorlekar.
Gafflarna kan flyttas åt vänster eller höger, vilket gör det 
möjligt att flytta lasten till sidan av maskinen - närmare en 
vägg till exempel. Denna funktion kan manövreras från hytten. 
Gaffelbredden är manuellt justerbar för att anpassas till olika 
pallstorlekar.
Pallgaffel är som standard utrustad 
med ett ryggstopp som möjliggör 
hantering av större last och skyddar föraren från fallande 
föremål. Olika storlekar på gafflar tillgängliga

Mycket kompatibel Kompatibel Inte kompatibel

Kompatibilitet
Modell
90
110
120

http://tiny.cc/palletforkwithsideshift
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SKOPOR, MATERIALHANTERING

GAFFELVAGN

 • Designad för att säkert lyfta och hantera tyngre 
laster

 • Tillverkad av kraftigt stål för pålitlighet
 • Utmärkt gaffelsikt
 • Gafflarnas bredd justerbar

MultiOne-lyftvagnen ökar lyftkapaciteten för mindre modeller 
av MultiOne-maskiner.
Lyftvagnen är idealisk för att lyfta och hantera tunga pallar, 
överdimensionerade materialpåsar och andra tunga material. 
Denna enhet kan också användas för att lasta och lossa 
lastbilar och släpvagnar.
Lyftvagnen är utrustad med skumfyllda grova terrängdäck för 
att tillåta transport av allt terrängmaterial. Gaffelbredden är 
manuellt justerbar för att anpassas till olika pallstorlekar.
Obs: flytläge rekommenderas på maskinen.

Kompatibilitet

Modell Gafflar
Längd

Lyft
Kapacitet* Lyfthöjd max. Höjd Bredd Vikt Artikelnummer

Lyftvagn 90 cm 1000 kg 170 cm 212 cm 130 cm 216 kg C890481
(*) verifiera maskinens lyftkapacitet

Mycket kompatibel Kompatibel Inte kompatibel

http://tiny.cc/liftingtrolley
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SKOPOR, MATERIALHANTERING

VERKTYGSLÅDA FÖR ARBETSPLATSEN

Modell Volym Bredd (A) Längd (B) Höjd (C) Vikt Artikelnummer
Verktygslåda För Arbetsplatsen 618 l 120 cm 91 cm 81 cm 90 kg C890920

 • Rymlig, låsbar låda för handhållna verktyg
 • Lätt att lyfta och transportera med MultiOne-lastare

Denna robusta och mångsidiga verktygslåda fästs på 
kopplingsplattan och kan transporteras med MultiOne -lastare till 
arbetsplatsen. Det platta locket kan användas som arbetsbänk.

Locket är försett med gasfjädrar och kan låsas med hänglås. 
Boxen är även utrustad med lyftfästen för gaffeltruck.

Boxen håller handhållna verktyg i god ordning och är lätt att 
lyfta bak i en skåpbil eller till en säker plats för natten.

Mycket kompatibel Kompatibel Inte kompatibel

Kompatibilitet
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JORDBRUK

HD KROKODILGREP

 • Kraftig ram (förutom mod. 80)
 • Mångsidig och effektiv
 • Utbytbara tänder
 • Kompakt modell, som är väl lämpad för 
ensilagefördelning på små och trånga ställen

Den mångsidiga ensilagegaffeln, i kombination med 
ramtoppens hydrauliska klämma, gör flyttning av löst eller 
balat ensilage säkert och enkelt. Den extra styrka ramen gör 
att tunga laster, som rundbalar, kan flyttas säkert och effektivt. 
De nedre gaffeltänderna kan enkelt tas bort och bytas ut när 
de bärs (förutom mod. 80). 

Modell Bredd Tändernas längd Nr. av tänder Lyft Kapacitet* Vikt Artikelnummer
80 80 cm 48 cm 5 300 kg 67 kg C895061
95 95 cm 60 cm 6 600 kg 88 kg C890355
120 120 cm 60 cm 8 800 kg 110 kg C890356
150 150 cm 60 cm 9 900 kg 130 kg C890357
(*) verifiera maskinens lyftkapacitet

Kompatibilitet
Modell
80
95
120
150

Mycket kompatibel Kompatibel Inte kompatibel
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JORDBRUK

GÖDSELGAFFEL

 • Enkel design
 • Starka, utbytbara tänder
 • Designad för utmärkt sikt från hytten

Gödselgaffeln är designad för att enkelt hantera lösa material som 
hö, halm, gödsel eller djursäng. Den enkla designen främjar enkel 
hantering av gödsel. De starka tänderna, gjorda av höghållfast 
smidd stål, tränger även in i komprimerad gödsel och kan bära en 
tung belastning. 
När de är slitna byts gaffeltänderna snabbt och enkelt ut.
Två modeller med olika tandlängder finns tillgängliga.

Modell Bredd Tändernas längd Nr. av tänder Lyft Kapacitet* Vikt Artikelnummer
110 110 cm 110 cm 10 800 kg 85 kg C890381
(*) verifiera maskinens lyftkapacitet

Kompatibilitet

Mycket kompatibel Kompatibel Inte kompatibel

http://tiny.cc/manurefork
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BALHANTERARE

 • Snabbt och enkelt sätt att lasta och transportera 
balar

 • Fungerar perfekt med ensilage, hö och halm 
rundbalar, inlindade balar eller olindade 
rundbalar.

 • Justerbar gaffelbredd
 • Utrustad med baklastlastram

Multione Balhanterare är ett ekonomiskt sätt att hantera 
inslagna balar, utan att skada plastomslaget. Avståndet 
mellan gafflarna kan justeras manuellt. Balhanterare är 
ett bra val om balarna alltid kan hanteras i sidled och inte 
behöver greppas. 

Modell Gaffellängd Max last
Kapacitet*

Gaffelbredd
min/max Vikt Artikelnummer

Balhanterare 120 cm 1000 kg 90/120 cm 82 kg C890406
(*) verifiera maskinens lyftkapacitet 

Kompatibilitet
Rundbalshanterare

JORDBRUK

Mycket kompatibel Kompatibel Inte kompatibel

Mått
A B C D E (min/max) F (min/max)

cm 120 140 94 57 90/120 109/139

http://tiny.cc/balehandler

74

R.220



1.1 2.3 4.2 5.2 5.3 6.3 7.2 8.4 8.5 11.6 11.9 EZ5
EZ7
EZ8

RUNDBALSGREP

 • Tar försiktigt men bestämt tag i rundbalar utan att 
skada ytan

 • Centrerar automatiskt lasten
 • Mångsidig

Denna grip är utformad för att säkert lyfta och flytta runda 
höbalar upp till 160 cm i diameter. De två hydrauliskt 
manövrerade klämmorna ger ett bra grepp över en vid yta 
utan att skada balomslaget och centrerar lasten automatiskt 
för säker och stabil körning och hantering. MultiOne-maskiner 
med sin teleskopbom kan stapla balar även på höga höjder.

Modell Max bal 
vikt*

Min. Diameter 
för bal

Max. Diameter
för bal Vikt Artikelnummer

Höbalsgrip 1000 kg 97 cm 160 cm 130 kg C890410
(*) verifiera maskinens lyftkapacitet 

Kompatibilitet

JORDBRUK

Mycket kompatibel Kompatibel Inte kompatibel

http://tiny.cc/balegrabber
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JORDBRUK

HÖGAFFEL

 • Enkelt och ekonomiskt sätt att lyfta och transportera 
balar

 • Två modeller: 2 eller 3 tänder
 • Starka, utbytbara tänder

Designad för att bära alla typer av balar, runda eller fyrkantiga.
De lastbalanserande spikarna är bultade in i gaffelkroppen, 
vilket gör dem lätta att byta ut. Det är det perfekta tillbehöret 
för att samla höbalar på fältet och lasta dem på släp. 
Dessutom gör de små dimensionerna all verksamhet i stall 
och ladugård enkel.
Stark och enkel konstruktion säkerställer en lång livslängd.

Modell Bredd Tändernas längd Lyft Kapacitet* Vikt Artikelnummer
Balgaffel (2 tänder) 85 cm 2 x 80 cm 600 kg 40 kg C890400
Balgaffel (3 tänder) 85 cm 2 x 110 cm  + 1 x 80 cm 600 kg 45 kg C890401
(*) verifiera maskinens lyftkapacitet

Kompatibilitet
Modell
Balgaffel (2 tänder)
Balgaffel (3 tänder)

Mycket kompatibel Kompatibel Inte kompatibel

http://tiny.cc/roundbalefork
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FYRKANTSBALGREP

Modell Max bal
vikt*

Min bal
längd

Max bal
längd Vikt Artikelnummer

Fyrkantsbalsklämma 1000 kg 75 cm 230 cm 270 kg C890415
(*) verifiera maskinens lyftkapacitet

Kompatibilitet

 • Lämplig för balar från 75 cm till 230 cm
 • 2 cylindrar
 • Transportera inplastade fyrkantiga balar utan att 
skada plasten

Denna klämma är utformad för att transportera och 
stapla runda och fyrkantiga balar utan att skada plasten 
eller nätet. Tillverkad av kraftigt stål, hanterar denna 
grip snabbt och enkelt alla typer av balar, inklusive 
ensilage, hö och halm. De stora  gör upptagning 
och förvaring av alla balstorlekar snabbt och enkelt. 
MultiOne-maskiner med sin teleskopbom kan stapla 
balar även på höga höjder.

JORDBRUK

Mycket kompatibel Kompatibel Inte kompatibel

Mått
A B C D E

cm 232 112 271 69 176

http://tiny.cc/squarebales

77

R.220 R.220



1.1 2.3 4.2 5.2 5.3 6.3 7.2 8.4 8.5 11.6 11.9 EZ5
EZ7
EZ8

RIDHUSHARV

 • Multifunktionell ytbehandling
 • En professionell harv som gör det enkelt att 
hålla hästarenan i toppskick 

 • Kan anpassas för flera typer av åkunderlag
 • När justeringarna väl är gjorda är harven 
mycket lätt att använda

 • Stödhjul: harven kan lyftas från marken och 
bogseras till önskad plats

Hästarenaharven är designad för att jämna och jämna 
ut sandiga eller blandade ridytor. Harven har flera 
processer, som börjar med de tre uppsättningarna 
fjäderpinnar för att bryta upp ytan, en utjämnare för att jämna ut ytan, och komprimerings- och spridarskruvens 
rullanordning som avslutar ytan. Harven har även sidohjul som möjliggör arbete längs väggar utan skador. 
Enkelt justerade möjliggör justeringar av vikt och balans mellan fjädrarna och rull-/spridarenheten. 
Höjdjusteringar för att förbättra bearbetningen av svåra jordar görs snabbt och enkelt. 
Obs! Lastaren måste vara utrustad med släpvagnskoppling.

Modell Bredd Plöjningsdjup Vikt Artikelnummer
160 160 cm 0–9 cm 218 kg C891231

Kompatibilitet

JORDBRUK

Mycket kompatibel Kompatibel Inte kompatibel
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STALLBOXGREP XXL

 • Justerbar arbetsbredd 
 • Offset vänster och höger

Stallboxgrepen är en grep storlek HD för att enkelt 
städa boxen med ett grepp. Den justerbara bredden på 
stallboxgrepen och den breda sidoförskjutningen gör det 
möjligt att arbeta i trånga utrymmen. Den är utrustad med 
plastkanter som när de är utslitna kan vändas eller bytas ut.

Modell Arbetsbredd Max. belastning* Offset (höger/vänster) Vikt Artikelnummer

Häststallpackare 290 - 300 cm 500 kg 100 cm 236 kg C890359
(*) verifiera maskinens lyftkapacitet 

Kompatibilitet

JORDBRUK

Mycket kompatibel Kompatibel Inte kompatibel

http://tiny.cc/horsestablepacker
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SPANNMÅLSAUTOMAT

 • Enkel distribution av mjöl, krossad spannmål 
etc.

 • Självlastning: lastning från marknivå som med 
en vanlig skopa

MultiOnes djurfoderautomat gör att matning av djuren går 
snabbt och enkelt. Den främre kanten på foderautomaten 
kan användas för att enkelt fylla upp hinkmataren. Foder 
matas ut från utloppsrännan på höger sida med hjälp av 
den hydrauliskt drivna skruven som är placerad i botten 
av mataren. Foderautomaten är designad för att hantera 
spannmål och blandning av alla storlekar, vilket gör 
djurfoder till en snabb och enkel process.

Modell Kapacitet* Bredd Utsläppssida Vikt Artikelnummer
350 350 l 130 cm Höger 140 kg C890420
520 520 l 180 cm Höger 210 kg C890421
(*) verifiera maskinens lyftkapacitet

JORDBRUK

Mycket kompatibel Kompatibel Inte kompatibel

Kompatibilitet
Modell
350
520

http://tiny.cc/feeeddispenser
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SPANNMÅLSSKRUV

Modell Arbetsbredd Höjd Vikt Artikelnummer
Skruvmatare 130 cm 44 cm 115 kg C890250

Kompatibilitet

 • Snabbt och enkelt sätt att flytta foder till 
djuren

 • Urladdning i höger sida
 • Hög effektivitet, även på större gårdar
 • Bakre gummiskraparblad

Effektivt sätt att flytta färskt foder tillbaka till djuren. 
Vid rörelse blandar skruven fodret och det nya fodret 
ligger kvar ovanpå. 
Med skruvmataren kan drivhastigheten bli högre. 
Gummiskrapbladet på baksidan av redskapet rengör 
golvet mycket effektivt. När gummibladet är utslitet 
kan det tas isär och monteras tillbaka baklänges eller 
bytas ut.

JORDBRUK

Mycket kompatibel Kompatibel Inte kompatibel

Mått
A B C D E

cm 130 150 44 23 35

http://tiny.cc/feedpusher
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GUMMISKRAPA

 • Kraftigt gummiblad
 • Enkelt och effektivt.
 • Varje ände av skrapbladet kan justeras framåt

MultiOne-gummiskrapan är idealisk för rengöring av släta 
ytor i gårdsbyggnader och gårdar, för att förbättra hygienen 
och fotfästet. Det är också ett enkelt och ekonomiskt sätt att 
trycka tillbaka färskt ensilage till boskapen på foderbordet.
Sidoändarna kan lutas 30° framåt för att underlätta rörelsen 
av materialet. När gummibladet är utslitet kan det tas isär 
och monteras tillbaka baklänges eller bytas ut.

Kompatibilitet
Modell
150
200

JORDBRUK

Mycket kompatibel Kompatibel Inte kompatibel

Modell Bredd Gummi höjd Vikt Artikelnummer
150 150 cm 35 cm 73 kg C890361
200 200 cm 35 cm 86 kg C890358

http://tiny.cc/rubberscraper
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JORDBRUK

TRYCKKVAST/BORSTE

 • Enkel design skapar minimalt med damm
 • Få rörliga delar innebär lågt underhåll
 • Fungerar perfekt för häststallar, gårdar, andra 
borstningsapplikationer

Push-kvasten från MultiOne ger en ekonomisk lösning 
för att rensa bort smuts på stall och gårdar, men den kan 
också användas för att exempelvis ta bort nedfallna löv och 
andra utomhusmaterial över en mindre yta, som trottoarer 
eller parkering. Denna push-kvast har en enkel design som 
skapar minimalt med damm samtidigt som den förhindrar 
flygande stenar eller annat skräp. Borsten är konstruerad av 
kraftig polypropen som ger långvarig prestanda. Det finns 
två justerbara hjul som håller borstens höjd konstant från 
marken. Borsten är försedd med stöd som kan dras ut när 
borsten inte används, så att stötborsten vilar på stöden och 
borsten inte skadas vid förvaring. Det finns två skåror där 
pallgafflarna förs in.
Obs: flytläge rekommenderas på maskinen.

Modell Max bredd Borstbredd Längd Borsthöjd Vikt Artikelnummer
Tryck Broom 184 cm 160 cm 72 cm 25 cm 205 kg C890255

Kompatibilitet

Mycket kompatibel Kompatibel Inte kompatibel

http://tiny.cc/pushbroom
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BIKUPEHANTERARE

 • Snabbt och enkelt sätt att lasta och transportera bikupor men även kartonger och liknande 
föremål

 • Hydrauliskt lastlås
 • Fällbara gafflar med justerbar bredd

Multione kuphanterare är i princip avsedd för lastning och transport av bikupa lådor, men den kan hantera 
andra föremål som kartonger också. kuphanteraren kan bära många bikupor åt gången. Den består av en 
ram, en pallgaffel som är monterad på den nedre änden av ramen, och en hydraulisk grip i övre änden av 
ramen som pressar lådorna mot pallgaffeln.
Bikupehanterare kan monteras på MultiOne-lastare och om bikuporna behöver transporteras längre 
sträckor med lastbil är det enkelt att ta med MultiOne på lastbilen också och lasta av och flytta bikuporna 
på destinationen.
Tack vare de kompakta måtten och manövrerbarheten hos MultiOne -maskinerna blir det möjligt att flytta 
bikuporna även på de mest otillgängliga och branta ställen där andra maskiner inte kan nå. Det är också  
möjligt att passera längs de smala raderna av fruktträdgårdar för att samla fruktlådor.
De nedre gafflarna justerbara i bredd och lyftbara för att underlätta transport.
Obs: C890330 eller C890335 krävs. Ej kompatibel med back stop

Kompatibilitet
Modell

JORDBRUK

Mycket kompatibel Kompatibel Inte kompatibel

Mått (cm)
A B C D

152 74 43 235

Modell Gaffellängd Lasthöjd (min/max) Max last Kapacitet* Vikt Artikelnummer
Bikupehanterare 115 cm 43/235 cm 800 kg 155 kg C890340
(*) verifiera maskinens lyftkapacitet 

http://tiny.cc/hiveslifter
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MARKENTREPRENAD

SCHAKTBLAD

 • Robust design ger maximal drifttid
 • Schaktbladet kan vinklas 30 grader åt vänster och 
höger

MultiOne schaktbladet kan vinklas från förarsätet, antingen 
till höger eller till vänster, tack vare en robust hydraulcylinder. 
Den är utrustad med två justerbara ryggskor för att ställa 
in arbetsdjupet. Den kan användas för en mängd olika 
jobb, från att skrapa hård jord till att sortera och stapla lös 
jord, snabbt och enkelt. Ett idealiskt verktyg för projekt 
från grov konstruktion till fin landskapsplanering Tack vare 
den utmärkta dragkraften och den höga tryckkraften hos 
MultiOne-maskinerna kan den även användas för tunga 
schaktarbeten.
Den bör inte användas för snöröjning längs vägar och 
parkeringsplatser (i detta fall måste snöplog eller snöblad 
användas).

Modell Bredd Skärvinkel Höjd Vikt Artikelnummer
140 140 cm ±30 53 cm 90 kg C890470
180 180 cm ±30 53 cm 105 kg C890477

Mycket kompatibel Kompatibel Inte kompatibel

Kompatibilitet
Modell
140
180

http://tiny.cc/dozerblade
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DIKESGRÄVARE

Mycket kompatibel Kompatibel Inte kompatibel

Modell Max
grävdjup

Max
Grävbredd Vikt Artikelnummer

Trencher 60 utankedjeverktyg1 60 cm 14 till 20 cm 205,5 kg C890206
Trencher 90 utankedjeverktyg1 90 cm 14 till 20 cm 235 kg C890207
Trencher 120 utankedjeverktyg1 120 cm 14 till 20 cm 248 kg C890208
Verktyg dikningsmaskin: dikningsmaskin: dikningsmaskin:
Verktygssats för mjukmark2 C891002 C891003 C891004
Verktygssats för hårdmark2 C891005 C891006 C891007
(1) Verktygssats krävs. (2) Grävmaskin krävs.

Kompatibilitet
Modell
60 - mjuk groud
90 - mjukt jord
120 - mjukt jord
60 - hård jord
90 - hård jord
120 - hård jord

 • Minimal skada på marken på grävningsområdet
 • Gräver från 14 till 20 cm brett dike och flyttar all mark till höger sida av diket
 • Mycket snabbt och rent sätt att gräva diken för kablar, avlopp, rör etc.

Med MultiOne dikesgrävare kan du enkelt gräva smala diken utan att skada marken på grävområdet. 
Dikesgrävaren gör rena schaktlinjer som enkelt kan fyllas igen med skopa eller schaktblad. Planetdrivning 
med hydraulmotor garanterar kraftfull och problemfri drift. Max grävdjup är 60, 90 och 120 cm respektive, 
beroende på modell. Grävbredden är antingen 14, 16, 18 eller 20 cm, varje kedjeverktygssats kan ställas 
in för olika bredder. Kedjor i hårdslipade versioner har volframförstärkningar för att säkerställa långvarig 
prestanda i hård och stenig jord, annars är standardversionen det bästa valet för vegetativ mark.
• Dikesgrävaren är idealisk för mindre kabel- eller rörläggning.
• Grävhastigheten med en grävmaskin är 2-3 gånger snabbare jämfört med en grävmaskin.
Detta gör den till en perfekt lösning för trädgårdar och andra gräsytor.
Den har en justerbar djupkontroll som säkerställer att föraren gräver på ett inställt djup hela tiden och 
effektiv borttagning av skräp för effektiv packning tillbaka i diket.

KEDJA MED VERKTYG 
KIT FÖR MJUK MARK

KEDJA MED VERKTYG 
KIT FÖR HÅRD MARK

MARKENTREPRENAD
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MINIGRÄVARE

 • Effektiv och ekonomisk lösning för mindre grävjobb
 • 90 ° rotationsmodell tillgänglig
 • Mycket snabb att montera på Multione
 • Enkel och lätt att transportera från arbetsplats till en 
annan

 • Hög lossningshöjd
 • Material kan enkelt transporteras längre bort 

MultiOne minigrävare är en effektiv lösning för små grävoperationer 
där maximalt grävdjup på 1200 mm eller 1500 mm räcker och 
grävning inte är ett vardagligt arbete. Den monteras direkt på 
lastarens snabbfäste och manövreras med manöverspaken för extra hydraulik 
eller med knapparna på joysticken.
Dumpning till sidan sker genom att vrida ratten på MultiOne. Det finns också en modell med 90 ° (45 ° till 
vänster och 45 ° till höger) hydraulisk rotation för enkelt arbete. Tre modeller av skopor finns tillgängliga 
(endast för modellerna C890121 och C890122) och grävtänder kan installeras för de svåraste terrängerna. 2 
tänder för 25 cm skopa, 3 tänder för 40 cm skopa och 5 tänder för 70 cm skopa.

Kompatibilitet
Modell
25
40/40 med rotation

Mycket kompatibel Kompatibel Inte kompatibel

Modell Längd Volym Vikt Artikelnummer
Minigrävare med skopa 25 cm 130 cm 15,5 l 70 kg C890116
Minigrävare med skopa 40 cm 150 cm 26 l 80 kg C890122
90 ° roterande minigrävare med skopa 40 cm 165 cm 26 l 130 kg C890121
Tillval 
Skopa 25 cm endast för C890121 och C890122 15,5 l 25 kg C890123
Skopa 70 cm endast för C890121 och C890122 47 l 47 kg C890124
Tandsats (varje) 1,7 kg C890007

C890116 C890122 C890121

MARKENTREPRENAD
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GRÄVSKOPA

 • Kraftfull grävskopa, med 180 ° rotation 
 • Utmärkt sikt över grävområdet
 • Lätt att ansluta och koppla från och till Multione
 • Smidiga rörelser, lätt att använda
 • Kraftfull och professionell grävskopa med bra räckvidd

MultiOne grävskopa är en kompakt men ändå kraftfull grävskopa. 
Den är idealisk för landskapsarkitektur och plantskolor, grävning av 
avloppssystem och septiktank, grävning av vatten och kraftledningar 
och många andra grävprojekt. Genom att använda MultiOnes 
snabbmonteringssystem är denna grävskopa snabb och enkel att fästa. 
Den oberoende förarstolen och hydrauliska reglage finns som standard. 
Tack vare dragkraften och manövrerbarheten hos MultiOne-maskinerna 
kommer det att vara möjligt att nå de mest otillgängliga arbetsplatserna. 
Tre modeller av skopor finns tillgängliga och grävtänder kan installeras 
för de svåraste terrängerna. 2 tänder för 25 cm skopa, 3 tänder för 40 
cm skopa och 5 tänder för 70 cm skopa.

Kompatibilitet
Modell
215
260

Mycket kompatibel Kompatibel Inte kompatibel

Mod. A B C D E F G H I L
215 270 cm 177 cm 271 cm 73 cm 189 cm 175 cm 221 cm 85 27 cm 172
260 314 cm 222 cm 320 cm 93 cm 208 cm 198 cm 267 cm 85 27 cm 172

Modell Grävdjup Bredd Volym Vikt Artikelnummer
Grävaggregat 215 m/skopa 40 215 cm / 26 l 530 kg C890117
Grävaggregat 260 m/skopa 40 260 cm / 26 l 600 kg C890120
Tillval
Skopa 25 cm / 25 cm 15,5 l 25 kg C890123
Skopa 70 cm / 70 cm 47 l 47 kg C890124
Tandsats (varje) / / 1,7 kg C890007

MARKENTREPRENAD
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FJÄRRSTYRD GRÄVSKOPA

 • Full synlighet
 • Proportionella kontroller
 • och smidig att använda.

MultiOne grävskopa är en bästsäljare: robust, pålitlig med 
en enorm skjutkraft och nästan 180 ° rotation. MultiOne 
tror på den ständiga förbättringen: från och med nu är den 
radiostyrda versionen av MultiOne small g in grävskopa 
tillgänglig! De proportionella kontrollerna säkerställer mjuka 
och exakta rörelser. Tack vare radiostyrningen är hytten och 
den hydrauliska styrningen inte längre nödvändiga: du kan 
styra grävmaskinen direkt från maskinsätet eller inta den bästa 
positionen för att se grävområdet. 
Det är det bästa valet för att arbeta på trånga utrymmen och 
varhelst där grävprecision krävs. Tre modeller av skopor finns 
tillgängliga och grävtänder kan installeras: 2 tänder för skopa 
25 cm, 3 tänder för skopa 40 cm och 5 tänder för skopa 70 
cm.

Kompatibilitet
Modell
215
260

Mycket kompatibel Kompatibel Inte kompatibel

Modell Grävdjup Bredd Volym Vikt Artikelnummer
Grävaggregat 215 m/skopa 40 215 cm / 26 l 510 kg C890125
Grävaggregat 260 m/skopa 40 260 cm / 26 l 580 kg C890126
Tillval
Skopa 25 cm / 25 cm 15,5 l 25 kg C890123
Skopa 70 cm / 70 cm 47 l 47 kg C890124
Tandsats (varje) / / 1,7 kg C890007

Mod. A B C D E F G H I

215 270 cm 177 cm 271 cm 73 cm. 175 cm 221 cm 172 85 27 cm

260 314 cm 222 cm 320 cm 93 cm 198 cm 267 cm 172 85 27 cm

MARKENTREPRENAD

http://tiny.cc/rcbackhoe

89

R.220 R.220



1.1 2.3 4.2 5.2 5.3 6.3 7.2 8.4 8.5 11.6 11.9 EZ5
EZ7
EZ8

BORRENHET

 • Brett utbud av skruvdrivenheter med olika vridmoment 
möjliggör effektiv användning av 10 cm till 100 cm skruvar

 • Skruvar med volframtänder finns
Den kraftfulla hydrauliska skruvdrivenheten, i kombination med olika 
snittdiametrar, ger utmärkt flexibilitet i alla jordtyper.
Borren är det idealiska tillbehöret för att utföra hål för staket, stolpar för 
vingårdar, för trädplantering, för installation av pelare eller gatlyktor i alla 
typer av terräng. Inmatningsskruven finns i tre versioner:
 • T1 för normala markförhållanden
 • T2 för hård, stenig mark, används med skruvar upp till 50 cm
 • T3 för hård, stenig mark, används med skruvar upp till 100 cm

Ett stort urval av borrar finns också med utbytbara volframtänder för de 
svåraste terrängerna, och det är även möjligt att installera förlängningar, 
vardera 1 m långa, för att nå större grävdjup. Borrarna är utrustade med 
en speciell skarv som gör det möjligt att göra ett perfekt vertikalt hål 
oavsett hur maskinen är placerad. Borren i kombination med det höga 
hydrauliska flödet av MultiOne -maskiner gör att du snabbt kan borra hål 
i all terräng.

Kompatibilitet
Modell
T1
T2
T3

Modell Vridmoment Borrar Vikt Artikelnummer
T1 – standarddrivenhet 100 kgm 10 - 50 cm 90 kg C890830
T2 - kraftig drivenhet 180 kgm 10 - 50 cm 110 kg C890831
T3 – kraftfull drivenhet 400 kgm 30 - 100 cm 150 kg C890832

Mycket kompatibel Kompatibel Inte kompatibel

MARKENTREPRENAD
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BORRKRONOR
Kraftig borrskruv Diameter Längd Artikelnummer
10 10 cm 100 cm C890840
15 15 cm 100 cm C890841
20 20 cm 100 cm C890842
25 25 cm 100 cm C890843
30 30 cm 100 cm C890844
35 35 cm 100 cm C890845
40 40.0 cm 100 cm C890846
50 50 cm 100 cm C890847
60 - Endast T3-skruv 60 cm 100 cm C890849
70 - Endast T3-skruv 70 cm 100 cm C890851
80 - Endast T3-skruv 80 cm 100 cm C890853
90 - Endast T3-skruv 90 cm 100 cm C890855
100 - Endast T3-skruv 100 cm 100 cm C890857
Borrskruv med volframtänder Bergborr Diameter Längd Artikelnummer
15 15 cm 100 cm C890880
20 20 cm 100 cm C890881
25 25 cm 100 cm C890882
30 30 cm 100 cm C890883
35 35 cm 100 cm C890884
40 40.0 cm 100 cm C890885
50 50 cm 100 cm C890886
60 - Endast T3-skruv 60 cm 100 cm C890888
70 - Endast T3-skruv 70 cm 100 cm C890890
80 - Endast T3-skruv 80 cm 100 cm C890892
90 - Endast T3-skruv 90 cm 100 cm C890894
100 - Endast T3-skruv 100 cm 100 cm C890896
Borrskruvförlängning Diameter Längd Artikelnummer
10 10 cm 100 cm C890860
15 15 cm 100 cm C890861
20 20 cm 100 cm C890862
25 25 cm 100 cm C890863
30 30 cm 100 cm C890864
35 35 cm 100 cm C890865
40 40.0 cm 100 cm C890866
50 50 cm 100 cm C890867
60 - Endast T3-skruv 60 cm 100 cm C890869
70 - Endast T3-skruv 70 cm 100 cm C890871
80 - Endast T3-skruv 80 cm 100 cm C890873
90 - Endast T3-skruv 90 cm 100 cm C890875
100 - Endast T3-skruv 100 cm 100 cm C890877

MARKENTREPRENAD
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VÄGHYVEL

 • Valfritt laserkontrollpaket för exakt lutningskontroll

Hyveltillbehöret omvandlar MultiOne till ett högpresterande 
graderingssystem, väl lämpat för trånga utrymmen som inte 
är tillgängliga för större maskiner. Det går att jämna till vägar, 
torg, lekplatser och försiktigt lägga grus och sand.
Den hydrauliskt styrda formskivan styrs med hjälp av de 
hyttmonterade hjälpreglagen. För att öka väghyvelns 
effektivitet och precision kan MultiOnes väghyvel utrustas 
med ett valfritt laserkontrollsystem. Väghyveln är utrustad 
med två framhjul monterade på en flytande ram som 
säkerställer stabiliteten även på ojämnt underlag.

Modell Bladbredd Vikt Artikelnummer
Väghyvel med hydrauliska reglage 210 cm 550 kg C890105
Laser (endast mottagare) dubbelvinkel / / C890106

Kompatibilitet

Mycket kompatibel Kompatibel Inte kompatibel

A B C D E F G H I
cm 222 132 16.5 5. 40 147 109 174 213

MARKENTREPRENAD
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BETONGBLANDARE

 • Snabbare än en fristående blandare
 • Designad för att arbeta i svåråtkomliga områden
 • Enkelt sätt att göra betong på platser där el inte 
finns tillgänglig

 • Dubbelriktad rotation

Den hydrauliskt drivna cementblandaren är ett billigt tillbehör 
som låter dig blanda, transportera och gjuta betong snabbare 
än en fristående blandare. Den här enhetens kompakta 
storlek gör den till ett idealiskt verktyg när du arbetar på 
trottoarer, uppfarter, fotfästen, små byggnadsgolv och andra 
svåråtkomliga eller begränsade åtkomstområden där det inte 
finns el.
Betongen kan blandas i deponeringsmaterialområdet och 
sedan snabbt transporteras till arbetsområdet. Tack vare 
lyftbommen på MultiOne-maskiner är även betonggjutning 
mycket enklare. Den solida strukturen och direktdrivna 
transmissionen säkerställer lång livslängd och lågt underhåll.

Modell Volym* Vikt Artikelnummer
Cementblandare 350 l 95 kg C890131
(*) verifiera maskinens lyftkapacitet

Kompatibilitet

Mycket kompatibel Kompatibel Inte kompatibel

MARKENTREPRENAD
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BETONGBLANDARSKOPA

 • Hydrauliskt driven blandnings- och lossningssystem
 • Enkelt sätt att göra betong på platser där el inte finns 
tillgänglig

 • Självlastande, sand kan tas till skopan direkt från högen
 • Betong kan gjutas till över 2 m höjd
 • Avtagbar säkerhetsgrill främjar enkel rengöring och 
underhåll

Betongblandaren gör det möjligt för föraren att ladda, blanda, 
transportera och tömma betong mycket snabbare än den traditionella 
fristående blandaren och skottkärran. Den här enhetens kompakta 
storlek, i kombination med MultiOne, gör den idealisk för att fylla 
cement på trottoarer, uppfarter, fotfästen, golv i små byggnader och 
många andra platser med begränsad åtkomst. Skopan töms från bottenluckan. Luckans öppning drivs av 
en hydraulcylinder som styrs från förarsätet. Skopan är också utrustad med ett flexibelt tömningsrör som 
monteras på bottenluckan. Detta möjliggör gjutning av betongen längre bort från skopan. Denna enhet är 
designad för högvolymproduktion och minimerar stilleståndstiden. 
I kombination med MultiOne blir det ett effektivt, pålitligt och kostnadseffektivt system.

Modell Volym* Uttag Ø Slanglängd Vikt Artikelnummer
200 200 l 13,5 cm 160 cm 220 kg C890140
250 250 l 18 cm 150 cm 320 kg C890141
(*) verifiera maskinens lyftkapacitet

Kompatibilitet
Modell
200
250

MARKENTREPRENAD
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ASFALTSHYVEL

 • Stor kallhyvlingsförmåga
 • Hyveltrumma förbättrar hyveleffektiviteten
 • Finns med trumma eller skärskiva
 • Sidoförskjutning som standard

Idealisk design för fräsning av skadade asfalt- och betongytor 
som förberedelse för ytbeläggning.
Hyveln kan göras om från ythyvling till spårskärning. Använd 
en skärskiva för att skära sprickor med expansionssprickor, 
eller spår för att bädda in ledningar eller rör.
Standardhyveltrumman, utrustad med hårdmetallskärtänder 
och självnivellerande upphängning, hyvlar effektivt 
beläggningsytan.
Den lilla storleken i kombination med den stora effektiviteten 
gör den idealisk för arbete i trånga utrymmen som är svåra 
att nå. Trumman är försedd med utbytbara tänder när den är 
utsliten.

Modell Grävdjup Max hyvlingsbredd Max sidoförskjutning Vikt Artikelnummer
Hyvel 11 cm 35 cm 65 cm 620 kg C890160
Kapskiva 15 cm 7,5 cm 65 cm / C890162

Kompatibilitet

MARKENTREPRENAD
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HYDRAULISK HAMMARE

 • Ljudisolerade av högsta kvalitet MultiOne-brytare 
är tysta och kraftfulla

 • Högt effekt/vikt-förhållande
 • Kompakta mått

Den smala brytarprofilen gör att brytaren kan nå till platser 
som andra brytare inte kan.
Med ett minimum av tätningar och rörliga delar ger MultiOne 
-hydraulbrytaren oöverträffad hållbarhet och förenklat 
underhåll. Den är utrustad med ett vibrationsdämpande 
system som även dämpar buller. MultiOne lastare med brytare 
är ett mycket effektivt verktyg för rivning och renovering: gör 
rivningen med Multione och brytare, ta bort skräpet med 
Multione och skopa - mycket snabbt och effektivt.
En annan fördel med denna kombination är dess kompakta 
dimensioner: du kan nå nästan var som helst med denna enhet.

Modell Effektenergi Slagfrekvens Ø Verktyg Vikt Artikelnummer
DMS 50 120 J 1200 bpm 38 mm 60 kg C890163
DMS 95/2 240 J 1200 bpm 45 mm 95 kg C890164
DMS 165 330 J 1200 bpm 45 mm 165 kg C890165

Kompatibilitet
Modell
DMS 50
DMS 95/2
DMS 165

Mycket kompatibel Kompatibel Inte kompatibel

kappa Stämjärn

STANDARD

MARKENTREPRENAD
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SORTERINGSSKOPA

 • Kraftig konstruktion
 • Enkel och snabb bearbetning
 • Skilj sten/jord/växtlighet
 • Sorterar utan att krossa eller strimla
 • Lämplig för olika typer av jord
 • Separat projektmaterial på plats, vilket sparar tid 
och pengar

MultiOne sorteringskopa separerar material i olika storlekar 
tack vare sin unika konstruktion. Syftet med sorteringsskopan 
är att separera större och mindre partiklar från jorden och 
inte krossa det större materialet till mindre partiklar.
Skopans design gör det möjligt att lasta och lossa materialet 
snabbt och enkelt.
Tillverkning av matjord för landskapsarkitektur, plantskolor 
och grossisthandel är den huvudsakliga användningen medan 
vissa byggentreprenörer använder skopan för sållning. 

Modell Max. belast-
ning* Volym Bredd (A) Skärmade material

(LxHxB) Vikt Artikelnummer

Sorteringsskopa 280 kg 250 l 120 cm 20 - 20 - 35 mm 320 kg C890030
(*) verifiera maskinens lyftkapacitet 

Kompatibilitet

Mycket kompatibel Kompatibel Inte kompatibel

MARKENTREPRENAD
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•• •• •• •• •• •• •• •• ••

FASTIGHETSSKÖTSEL

SOPMASKIN MED UPPSAMLARE

 • Kraftfull sopmaskin för stora ytor
 • Sidoborste finns
 • Befuktningssats finns tillgänglig

Oavsett om du kör framåt eller bakåt, sveper och samlar redskapet snabbt och tyst smuts och skräp 
och tömmer lätt avfallet. Perfekt system för rengöring av parkeringsplatser, trottoarer, lastbryggor, 
lager och mer. MultiOne sopmaskin är utrustad med ett flytande fäste och 4 stödhjul som garanterar 
smidiga och enkla sopoperationer. Vinkeln justeras manuellt (30° till vänster och + 30° till höger). Tillval: 
1) Uppsamlingslåda med manuell öppningsspak (C895001) eller elektrisk öppning 
(C890266 och C890268). 2) Dammreducerande vattenspraysystem består av en 12V 
elektrisk pump, 4 spraymunstycken och en eller två vattentankar (70 l vardera). 3) En enkel 
500 mm  hydrauliskt driven sidoborste kan monteras på höger sida av uppsamlingslådan.  
Obs: flytläge rekommenderas på maskinen.

Modell Bredd Diameter Volym Vikt Artikelnummer
Sopmaskin 100 100 cm 35 cm / 130 kg C890229
Sopmaskin 120 120 cm 48 cm / 153 kg C890265
Sopmaskin 150 150 cm 48 cm / 173 kg C890267
Avfallslåda för Sweeper 100 100 cm / 70 l 40 kg C895001
Avfallslåda för Sweeper 120 120 cm / 90 l 50 kg C890266
Avfallslåda för Sweeper 150 150 cm / 115 l 57 kg C890268
Fuktsats för Sweeper 120 / / 70 l 20 kg C890222
Fuktsats för Sweeper 150 / / 140 l 40 kg C890225
Sidoborste för Sweeper 120 och 150 48 cm / 23 kg C890226

Kompatibilitet
Modell
100
120
150

Mycket kompatibel Kompatibel Inte kompatibel
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LÖVSUG

 • Kraftfullt vakuum
 • Roterande sidoborste
 • 5 m handslang tillgänglig
 • Enkel tömning tack vare hydraulisk dörröppning 
från hytten

Detta tillbehör skapar ett enormt sug för att samla löv, gräs 
och annat löst skräp i parker, gräsmattor, gårdar etc. Den 
högra roterande sidoborsten förlänger rengöringsområdet. 
Lövdammsugaren är utrustad med ett flytande system och fyra justerbara hjul som gör att den fungerar bra 
även på ojämna ytor. Sugmunnen är gjord av plastmaterial som kan absorbera även små stötar. 
Tillvalshandslangen låter dig rengöra trånga arbetsområden, rabatter, längs staket och många andra 
svåråtkomliga platser.
Lövdammsugaren är utrustad med en hydrauliskt öppningsbar lucka på boxgolvet för enkel bortskaffande 
av det uppsamlade skräpet i en container, släpvagn etc. Det kräver lite underhåll och rengöringen går 
snabbt och enkelt.
Obs: flytläge rekommenderas på maskinen.

Kompatibilitet

FASTIGHETSSKÖTSEL

Modell Slang Ø Slang
Längd Bredd Volym Sugning

Kapacitet Vikt Artikelnummer

Lövsug / / 100 cm 300 l 50 m3/min 155 kg C890239
Slang 18 cm 5 m / / / / C890245
Höger sidoborste 48 cm (18,9 tum) nylon inkluderad

Mycket kompatibel Kompatibel Inte kompatibel
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OGRÄSBORSTE/PENSELBORSTE

 • Borste med stålborst
 • Kraftfull hydraulmotor
 • Manuell vinkeljustering

En hydrostatisk drivmotor, justerbar lutning och en 
specialdesignad borste kombineras för att skapa ett 
effektivt system för att ta bort ogräs och växttillväxt för 
trottoarfogar.
Borstens vinkeljustering möjliggör enkel rengöring längs 
gångvägens kanter eller längs och i väggområden.
Ogräsborsten är ett effektivt verktyg för att rengöra 
gångvägar, cykelvägar, parkeringar, skolgårdar, allmän 
sotning och även frusen is och snö, vilket gör detta till 
ett mycket flexibelt tillskott till din underhållsflotta.
Den är utrustad med ett säkerhetsskydd för att förhindra 
utskjutning av föremål. Borsten sticker ut från höger sida 
av maskinen.
Obs: flytläge rekommenderas på maskinen.

Kompatibilitet
Modell
Ogräsborste 45
Ogräsborste 75

FASTIGHETSSKÖTSEL

Modell Borstens diameter Vikt Artikelnummer
Ogräsborste 45 45 cm 75 kg C890271
Ogräsborste 75 75 cm 84 kg C890270

Mycket kompatibel Kompatibel Inte kompatibel
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LÖV- OCH SNÖBLÅS

 • 360 graders 12V munstycksrotation från hytten
 • Munstycksalternativ för specifika applikationer
 • Kraftig ramkonstruktion

Skräp- och lövblåsaren ger ett stort luftvolymflöde och 
förmågan att rotera munstycket 360 grader från hytten.
Denna fläkt levererar överlägsen produktivitet och 
högre effektivitet i jobb som sträcker sig från rengöring 
av trottoarer, gator, bilparkering och andra underhållna 
asfalterade områden, till att blåsa gräsklipp, löv, snö, 
sand eller annat skräp från fairways eller greener. Kort 
rektangulärt munstycke är standard och flera munstycken 
finns också som tillval.

FASTIGHETSSKÖTSEL

Modell Mått med munstycke (LxBxH) Vikt Artikelnummer

SKRÄP OCH LÖVBLÅSARE 163 x 117 x 82 cm 136 kg C892000
Tillval
1 90° polymermunstycke 3 kg C892001
2 Lång rektangulär munstycksände 3 kg C892002

Mycket kompatibel Kompatibel Inte kompatibel

Kompatibilitet
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•• ••

SOLPANELSTVÄTT

 • Stor autonomi
 • Repfri borst
 • Tiltbar

MultiOne -solpaneltvätt är utformad för att rengöra 
fotovoltaiska solpaneler och för att bibehålla och 
optimera prestandan. 
Genom att använda solpanelstvätt och utföra 
regelbunden rengöring och underhåll är det 
avgörande för att säkerställa att dina solpaneler inte 
förlorar upp till 17 % – 25 % av energiproduktionen 
på grund av ansamling av smuts, damm och andra 
främmande ämnen.
Den stora roterande borsten med mjuk borst låter dig 
rengöra cirka 4,3 meter snabbt, effektivt och utan att 
skada solpanelerna. Solpanelstvättaren kan rengöra 
från 0,7 MW/h till 2 MW/h beroende på yta.
Spraybalken är utrustad med 7 utbytbara munstycken. 
Stor autonomi säkerställs av den stora tanken (500 l) 
och borst med låg vattenförbrukning: 270 l/h, 400 l/h 
eller 550 l/h baserat på munstyckena som används 
mellan de 3 standardtyperna. Den roterande borsten 
kan roteras för att möjliggöra enkel och snabb 
rengöring av många rader av solpaneler. Maskinen 
måste vara utrustad med det bakre eluttaget för att 
mata vattentankpumpen.
Obs: Vid användning av solpanelstvätt 
rekommenderas bakvikter C883077.
Modell Borstlängd Tankkapacitet: Rotationsvinkel Vikt Artikelnummer
Solpanelstvätt 430 cm / 360° 440 kg C891292
Tank / 500 l / 130 kg C891286
Bakvikter / / / 160 kg C883077

Kompatibilitet

FASTIGHETSSKÖTSEL

Mycket kompatibel Kompatibel Inte kompatibel

Mått
A B C D E F G H

cm 57 510 522 430 170 116 120 86
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SOPMASKIN

 • Fjärrstyrd hydraulisk vinkeljustering
 • Långvarigt borstmaterial
 • Utrustad med utdragbara stöd för förvaring: nylonborsten skadas inte 
under förvaring

 • Direktdriven transmission, lågt underhåll

Smuts, torkad lera, lätt snö och annat skräp sopas snabbt 
och effektivt bort med detta hydrauliskt drivna redskap. 
Oavsett om du sopar uppfarter, gårdar eller lager, kan 
du lita på att den roterande borsten får jobbet gjort 
rätt. 
Borsten kan hydrauliskt lutas 30° både till höger och till 
vänster bekvämt från hytten. Det finns två justerbara 
hjul som håller borstens höjd konstant från marken 
och en elastisk led som kan absorbera små stötar och 
undvika eventuella skador. Sopmaskinen är utrustad 
med stöd som kan förlängas när sopmaskinen inte används, så att sopmaskinen vilar på stöden 
och nylonborsten inte skadas vid förvaring. Kombinerat med en MultiOne-maskin med helhytt är det 
idealiska tillbehöret för höstens och vinterns underhåll. Obs: flytläge rekommenderas på maskinen.

Modell Borste
Diameter

Borste
Material

Borste
Bredd

Borstbredd 
vid max lutning Vikt Artikelnummer

130 60 cm Nylon 130 cm 113 cm 160 kg C890241
160 60 cm Nylon 160 cm 139 cm 190 kg C890242

FASTIGHETSSKÖTSEL

Mycket kompatibel Kompatibel Inte kompatibel

Kompatibilitet
Modell
130
160
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SNÖBLAD

 • Effektiv på större ytor, men tillräckligt kompakt för att rensa mindre 
utrymmen

 • Stötdämpande system
 • 30° Svängvinkel

Ett utmärkt verktyg för att snabbt rensa lätt eller måttlig snö från 
trottoarer och uppfarter. Utrustad med stötdämpande system som 
gör att bladet kan vandra framåt när ett hinder påträffas, vilket 
sparar slitage på bladet och MultiOne.
Den är utrustad med plastkanter som när de är utslitna kan vändas 
eller bytas ut. Borsten kan hydrauliskt lutas 30° både till höger och 
till vänster bekvämt från hytten. Den är försedd med stöd som 
kan dras ut när fästet inte används. Den kan även användas för 
att flytta lätta material som spannmål eller sågspån. På vintern, 
installerad på en MultiOne-maskin med helt sluten hytt, är det ett 
vinnande val.
Obs: flytläge rekommenderas på maskinen.

Modell Bredd Bladhöjd Svängande
vinkel

Bladbredd
vid max lutning Vikt Artikelnummer

140 140 cm 53 cm ±30 121 cm 121 kg C891303
180 180 cm 58 cm ±30 156 cm 170 kg C891304
210 210 cm 70 cm ±30 182 cm 191 kg C891305

Kompatibilitet
Modell
140
180
210

FASTIGHETSSKÖTSEL

Mycket kompatibel Kompatibel Inte kompatibel

http://tiny.cc/snowblade
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VIKPLOG

 • Robust snöplog av professionell kvalitet
 • 5 konfigurationer
 • Två oberoende styrbara blad: kan justeras i rakt, 
V- eller Y -läge

 • Avancerat flytläge som tillval gör det möjligt att 
arbeta på ojämna ytor

MultiOne snöplog är ett mångsidigt tillbehör för snöröjning. 
Den består av två oberoende hydrauliskt justerbara 
blad. Vinkeln på bladen justeras från förarsätet. 5 olika 
knivarbetslägen:
1) 30° höger - 2) 30° vänster - 3) Rak - 4) Skopa "Y" - 5) V-plog
Den är utrustad med stötdämpande fjädrar som gör att 
bladet kan studsa framåt när ett hinder stöts på. Flytläge 
som tillval på monteringsfästet garanterar att bladet följer 
marken så bra som möjligt. Stödben som standard medan 
förlängningsvingarna är valfria och ökar bladbredden.
Obs: flytläge rekommenderas på maskinen.

Modell Bladens bredd Bladens höjd Skärvinkel Vikt Artikelnummer
120-126 120–126 cm 75 cm ±30 320 kg C891301
150-170 150–170 cm 75 cm ±30 350 kg C891302
200-230 200–230 cm 75 cm ±30 420 kg C891310
Tillval Artikelnummer
Flytande adapter för snöplog C891320
Förlängningsvingar 25 + 25 cm endast för C891301 och C891302 C891326

Kompatibilitet
Modell
120-126
150-170
200-230

FASTIGHETSSKÖTSEL

Mycket kompatibel Kompatibel Inte kompatibel

Mått (cm)
Modell A B C D E F G H I L
120-126 111 120 121 126 100 113 127 29 121 121

150-170 147 153 157 157 136 149 169 29 121 121

200-230 198 207 207 213 190 200 229 29 121 121

http://tiny.cc/snowplow1
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X •• •• •• •• •• ••

X

X •• ••

SNÖSLUNGA

 • Effektiva tvåstegs snöslungor
 • Kraftig ram och transmission med utbytbar skäregg 

Snöslungan är en effektiv metod för att ta bort stora mängder 
snö från trottoarer, vägar eller andra stora områden när snön 
behöver spridas ut jämnt. Tvåstegsblåsaren ger ett kraftfullt 
och effektivt snöröjningsverktyg, även om snön är våt och 
tung. För att uppnå denna effektivitet bryter matarskruven 
upp snön och fläkten kastar ut snön ur utloppsrännan. Rännan 
kan vridas elektriskt 200° (±100°) och även utkastrännans 
höjdvinkel kan justeras elektriskt från förarsätet. Den är 
utrustad med justerbara medar för att ställa in arbetshöjden 
och ett verktyg för att ta bort snöblock.
Obs: flytläge rekommenderas på maskinen.

Modell Bredd Rännrotation Vikt Artikelnummer
100 100 cm 200° (±100°) 70 kg C890453
120 120 cm 200° (±100°) 145 kg C890454
130 HD (heavy duty) 130 cm 200° (±100°) 150 kg C890472
140 140 cm 200° (±100°) 220 kg C890455
160 HD (heavy duty) 160 cm 200° (±100°) 250 kg C890460
180 HD (heavy duty) 180 cm 200° (±100°) 280 kg C890466

Kompatibilitet
Modell
100
120
130 HD
140
160 HD
180 HD

FASTIGHETSSKÖTSEL

Mycket kompatibel Kompatibel Inte kompatibel

Mått (cm)
Mod. A B C D E F
100 107 / 70 115 23 75
120 121 / 72 116 23 75
130 130 88 69 140 22,5 92
140 140 / 80 / / /
160 160 89 71 163 24 99
180 180 89 71 163 24 99

http://tiny.cc/snowblower
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SALT- OCH SANDSPRIDARE

 • Snabb och pålitlig infästning
 • Gummiskydd ingår
 • 180 ° spridningsvinkel
 • Finns antingen som fästplåtsfäste eller som bogserad enhet.
 • Multisektorbegränsare tillgänglig för mer exakt spridning
 • Den fästplåtsmonterade enheten har en hydrauliskt driven 
spinner

 • Dragen bakom enhetens spinnerplatta drivs av en axelmonterad 
planetväxel

Denna enhet är ett idealiskt verktyg för vintertid för att sprida material 
mot is på parkeringsplatser och gångvägar. Den bogserade versionen, i 
kombination med ett snöblad eller en snöturbin, gör det möjligt att röja snö 
och sprida material mot is samtidigt. Kan även användas under de varmare 
månaderna för att sprida frö och gödsel. 
Utloppsmönstret ställs enkelt in med en spakjusterad professionell spridningsbegränsare.

Modell Volym Max belastning 

(1)
Max spridningsbredd 

Granulär
Max spridningsbredd 

Kristallin Vikt Artikelnummer

Bogsering
centrifugal (2) 200 l 200 kg 12-14 m 6 – 7 m 80 kg C890186
Centrifugal
rostfritt stål 200 l 200 kg 12-14 m 6 – 7 m 54 kg C890185
(1) verifiera maskinens lyftkapacitet (2) Släpvagnskoppling krävs.

Kompatibilitet
Modell
Bogserad centrifugal

Centrifugalt rostfritt stål

Tillval
Artikelnummer

Professionell deflektor i rostfritt stål C890187

FASTIGHETSSKÖTSEL

Mycket kompatibel Kompatibel Inte kompatibel
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SAND- OCH SALTSPRIDARSKOPA

 • Självlastande design.
 • Justerbara stoppfjädrar för saltfördelning, finns 
över hela systemets längd.

 • Fördelarrulle: pinnarna är placerade i spiralformad 
position för att säkerställa kontinuerlig och 
proportionerlig fördelning.

 • Skyddsnät: ett skyddande metallnät är fäst på 
toppen av salttanken.

 • Invändig blandaraxel som bryter eventuellt fruset 
salt och förhindrar att saltet klumpas.

Sand- och saltspridarskopa är designad för snabb och effektiv 
spridning. Frontmontering tillåter lastning från marknivå på 
samma sätt som med normal skopa. Drivs av hydraulmotor 
och försedd med en mixeraxel som bryter eventuellt fruset 
salt och förhindrar att saltet klumpas. Det är idealiskt att sprida 
salt eller sand på parkeringsplatser, trottoarer, cykelbanor 
och gångvägar. 

FASTIGHETSSKÖTSEL

Mycket kompatibel Kompatibel Inte kompatibel

Modell Volym Bredd Spridningsbredd Höjd Vikt Artikelnummer
110 470 l 125 cm 110 cm 100 cm 270 kg C890189
130 580 l 145 cm 130 cm 100 cm 330 kg C890188
(*) verifiera maskinens lyftkapacitet

Kompatibilitet
Modell
110
130

http://tiny.cc/dropspreader
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SLÄPVAGN

 • Robusta och mångsidiga tippvagnar, idealiska för 
jordflyttning och andra lättare arbetsuppgifter

 • Manuell eller hydraulisk tippning 
 • Avtagbara sidor

MultiOne-släpvagnar är användbara för att transportera 
trädgårdsavfall, toppjord, kompost etc. Utrustad med  och 
parkeringsbroms. Finns med antingen manuellt eller 
hydrauliskt tippsystem. 
 • 600-modell: manuell tippning bak, fällbar baksida, 

parkeringsbroms, stödben för parkering.
 • Modeller 1200 och 1500: hydraulisk tippning bak, vikbara 

sido- och baksidor, vägljus med sjupolig standardkontakt, 
parkeringsbroms, tredje hjul för parkering, två manuella 
vinschar.

Observera: lastaren måste vara utrustad med det bakre 
hydrauluttaget för att driva den hydrauliska tippen och med 
släpvagnskopplingen.

Modell Max
Ladda Längd Bredd Sidor 

Höjd pincering Hjul Vikt Artikelnum-
mer

600 450 kg 150 cm 115 cm 35 cm bruksanvi-
sning 16-6.50-8 150 kg C890770

1200 870 kg 200 cm 140 cm 35 cm hydraulisk 185/70 R13 330 kg C890775

1 500 980 kg 220 cm 150 cm 35 cm hydraulisk 205/70 R15 520 kg C890776

FASTIGHETSSKÖTSEL

Mycket kompatibel Kompatibel Inte kompatibel

Kompatibilitet
Modell
600
1200
1 500
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HÖGTRYCKSTVÄTT

 • Effektiv högtryck, fristående tvättsystem
 • Utrustad med ett handhållet munstycke med 10 m 
slang

Högtryckstvätt är perfekt för rengöring av byggarbetsplatser 
och allmänt underhåll. Den kraftfulla 170 bar tryckstrålen rengör 
smuts, uppbyggd och torr lera, vaxer, oljor, fett, avlägsnar 
gammal färg och mer från vilken yta som helst. 
Detta högtryckstvättsystem, i kombination med den inbyggda 
200 l vattentanken, gör rengöring av byggnader och 
klotterborttagning till en effektiv process. Det är möjligt att 
reglera vattentrycket, tanken är utrustad med ett filter och en 
nivåindikator. Handtaget har ett justerbart munstycke för att 
ställa in vattenstrålens bredd.
Genom att använda MultiOnes hydrauliska kraft och portabilitet, 
fungerar detta fristående högtryckstvättsystem effektivt på 
avlägsna platser där el eller vatten inte är tillgängligt.

Modell Tryck Volym* hydraulisk kraft Rörlängd Vikt Artikelnummer
Högtryckstvätt 170 bar 200 l 35 l/min / 75 kg C891200
Handtag med munstycke (ingår) / / 10 m / /
(*) verifiera maskinens lyftkapacitet

Kompatibilitet

FASTIGHETSSKÖTSEL

Mycket kompatibel Kompatibel Inte kompatibel
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•• ••

STOLPNEDSLAGARE

 • Effektivt och tidsbesparande
 • Kraftfullt fäste

Med stolpnedslagaren kan du använda din MultiOne 
minilastare för att snabbt trycka ner stolpar i marken 
med minimal markförberedelse. Det specialdesignade 
verktyget håller i en stolpe medan en hydrauliskt driven 
vibrationshammare slår ner stolpen i marken. MultiOne 
-bommen möjliggör effektiv hantering av långa insatser.

Modell Effektenergi Slagfrekvens Ø Verktyg Vikt Artikelnummer
Stolpnedslagare 190 J 1000/1300 bpm 45 mm 120 kg C890780

FASTIGHETSSKÖTSEL

Mycket kompatibel Kompatibel Inte kompatibel

Kompatibilitet

Mått
A B C D E

cm 98 74 24 18 12

http://tiny.cc/stakeinstaller
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•• ••

SKYLIFT/ARBETSPLATTFORM

 • Säkert och lagligt sätt att göra byggnadsreparationer, 
målning, byte av glödlampor mm.

 • MultiOne bär plattformen överallt
 • Oberoende av extern strömkälla
 • Den maximala tillåtna belastningen på korgen är 120 kg 
och du kan använda lyften ensam.

MultiOne arbetsplattformen är fäst vid MultiOne med  
kopplingsplattan. Detta gör det snabbt och enkelt att montera och 
ta av den. Tack vare den lilla storleken och manövrerbarheten hos 
MultiOne-maskiner är det möjligt att nå även de mest otillgängliga 
arbetsplatserna. Denna bärbara plattform är lämplig för byggnadsreparationer, målning, byte av glödlampor, 
allmänt underhåll och mer. Den säkra arbetsbelastningen för arbetsplattformen är 120 kg, vilket gör den 
idealisk för en man och massor av verktyg. Denna plattform är ett kostnadseffektivt system som gör det 
möjligt att nå arbetshöjder upp till 9,8 m. Plattformen är utrustad med fyra justerbara stödben för stabilisering 
även på mycket grova och inte helt plana ytor. Den kan manövreras antingen direkt från korgen eller från 
marken (i nödfall). Det finns en säkerhetsventil som kan manövreras för att föra tillbaka korgen till marken 
vid strömavbrott. 

Kompatibilitet

FASTIGHETSSKÖTSEL

Modell Plattform
höjd

Lyft
Kapacitet Korgstorlek Arbets 

höjd
Totalt 
Mått Vikt Artikelnummer

PID 10 7,8 m 120 kg. 65x65 cm 9,8 m 130x70 cm 350 kg C895151

Mycket kompatibel Kompatibel Inte kompatibel
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GATUTVÄTTARE

 • Vattentryck
 • Spraybalkarna kan tippas upp till 90°
 • Inkluderar ett handtag med munstycke och 10 m slang 
på en förvaringsrulle

 • Tank med hög kapacitet

MultiOne Gatutvättare är den bästa lösningen för att snabbt 
rengöra allmänna vägar, stadskärnor, parkeringar, marknadstorg, 
stora industriområden, gångvägar på resorten och överallt där 
hygien krävs.
Vägtvätten kombinerar låg vattenförbrukning, högt vattenflöde 
och högt tryck. Högtrycksvatten tar bort damm, sand och skräp 
från asfalt, betong och liknande ytor och avger därför inte damm 
efter torkning. Låg vattenförbrukning och hög kapacitetstank gör 
det möjligt att rengöra större ytor under en cykel. Vägtvätten är utrustad med två vikbara munstycksstänger 
för gatstädning och en handhållen tvättpistol med 10 m slang. Tanken är utrustad med en nivåindikator, ett 
filter och en liten separat vattentank med kran användbar för att tvätta händerna.

Modell Sprutstångsbredd Tank 
Kapacitet*

Vatten 
tryck

Mun-
stycken

Slang 
Längd Vikt Artikelnummer

300 150 cm 300 l 150 bar 3 / 60 kg C890750
600 250 cm 600 l 150 bar 5 / 75 kg C890751
Handtag med munstycke 10 m / inkluderad
(*) verifiera maskinens lyftkapacitet

Kompatibilitet
Modell
300
600

FASTIGHETSSKÖTSEL

Mycket kompatibel Kompatibel Inte kompatibel
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GRÖNYTESKÖTSEL

BETESPUTS MED SIDOUTSKJUT

 • Betesputsare med hydraulisk sidoförskjutning och 
vinkelkontroll

 • Kraftfullt fäste
 • Utrustad med direktdriven hydraulmotor
 • ACI: kontrollera alla rörelser med en fingertopp

Använd denna hydrauliskt drivna betesputsare med 
sidoförskjutning för tunga buskar och ogräs, och se vad den 
kan! Inte bara är dess kraftiga konstruktion, i kombination 
med kraften och stabiliteten hos MultiOne, perfekt för 
användning i sluttningar, den är också perfekt för finfördelning 
av gräs i parker och andra svåråtkomliga platser. Funktioner:  
1) Standard in-line främre betesputsare 
2) Offset längd (174 cm). 
3) Till -45° vinkel dikesklippare. 
4) Till +90° vinkel och häckklippare. 
Y-blad (1) levereras som standard, den kan utrustas med paddelblad 
(2) (C035307) eller Verticut (3) (C035312 + Y-blad).
Anmärkningar: Maskinen måste vara utrustad med ACI.
Obs: flytläge rekommenderas på maskinen.

Kompatibilitet
Modell
110
125

Modell Skärbredd Verktyg Rotationsvinkel Max sidoförskjutning Vikt Artikelnummer
110 100 cm 20 +90° / - 45° 174 cm 277 kg C890785
125 115 cm 24 +90° / - 45° 174 cm 300 kg C890786

Mycket kompatibel Kompatibel Inte kompatibel

Mått (cm)
Mod. A B C D E F G H J K L M N P Q
110 123 128 109 96 78 205 174 130 129 53 76 79 148 159 215

125 123 143 124 96 78 220 174 130 144 63 76 79 148 170 230

http://tiny.cc/flailmowerside
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GRÖNYTESKÖTSEL

BETESPUTS

 • Stor skärkraft
 • Pålitlig och effektiv
 • Nytt Multifloat® flytläge

Betesputsar - förbättra klippresultatet och kräver 
mindre kraft från motorn och hydrauliken:
• Direktdrivning: hydraulmotor monterad direkt på 
axeln.
• Multifloat® -system - tillåter fri vertikal och orizzontal 
rörelse.
• Större vals bak - bättre stabilitet och mindre 
motstånd vid klippning.
• Längre och bredare skidskor på sidorna.

Slagklippare är en trumklippare, avsedd för klippning av långt gräs, busk, buskar och liknande vegetation. 
Den klipper upp till 20 mm tjocka trädgrenar med lätthet.
Betesputsare är den optimala klippanordningen för platser där du behöver mycket klippkraft och ett grövre 
klipp duger. De vanligaste användningsområdena för betesputsare är platser med högre växtlighet som 
ängar, vägbanor, gårdsområden etc. Denna putsare utnyttjar MultiOnes bästa hydrauliska kraft i klassen för 
att leverera högsta prestanda. 
Y-blad (1) levereras som standard, den kan utrustas med paddelblad (2) (C035307) eller Verticut (3) (C035312 
+ Y-blad).
Obs: flytläge rekommenderas på maskinen.

Modell Skärbredd Klipphöjd Verktyg Vikt Artikelnummer
110 100 cm 2–10 cm 20 122 kg C890617
125 115 cm 2–10 cm 24 145 kg C890618
155 145 cm 2–10 cm 32 162 kg C890619

Kompatibilitet
Modell
110
125
155

Mycket kompatibel Kompatibel Inte kompatibel

Mått (cm)
Mod. A B C D E
110 110 18 32 78 58
125 125 18 32 78 58
155 155 18 32 78 58

http://tiny.cc/flailmower1
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HD BETESPUTS

Modell Skärbredd Klipphöjd Hammare 120 mm Vikt Artikelnummer
150 150 cm 1–10 cm 18 390 C890540

Mycket kompatibel Kompatibel Inte kompatibel

 • Kraftiga verktyg
 • Perfekt för tjockt gräs, pinnar, undervegetation och beskärningsrester, vägkantsunderhåll
 • Nytt Multifloat® flytläge

Betesputsaren Heavy Duty är nu starkare och mer kraftfull för att underhålla mer robusta landskapsområden, 
inklusive tungt gräs, stormskräp, pinnar, beskärningsrester och mer runt gårdar, fastigheter, parker och 
vägkanter. 

Hammarbladen(1) är speciellt utformade och designade för tuffare arbete, exmpelvis för att klippa grenar och 
kvistar upp till 10 cm i diamater. 
Den bakre stödrullen, justerbar i höjd, och de justerbara svängbara hjulen gör detta verktyg extremt effektivt 
och låter föraren välja önskad klipphöjd.

Det nya flytläget tillåter att följa markens konturer på ett effektivt sätt även på ojämna gräsmattor. 
Indikeringspilarna på monteringsplattan gör justeringen av flytläget mycket enkel: när gräsklipparen står på 
plant underlag och pilarna möts är Multifloat® korrekt justerad.

Obs: flytläge rekommenderas på maskinen.

Kompatibilitet

GRÖNYTESKÖTSEL
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SIDOBOM MED BETESPUTS DZ1

 • Utmärkt sikt över hela arbetsområdet
 • Kompakt med lång räckvidd

Sidoslagklipparen, i kombination med kraften och stabiliteten 
hos MultiOne, gör det möjligt att nå platser där det inte är säkert 
att köra. Detta gör det säkert och enkelt att klippa sidosluttningar, 
diken, vattenfronter och andra svåråtkomliga områden. Att 
klippa vägkanter med kombinationen av en MultiOne och denna 
gräsklippare är enklare och effektivare än med större maskiner. 
Gräsklipparen är utrustad med proportionella reglage för mjuka 
och exakta rörelser av bommen och betesputsaren. Kompakt 
storlek och låg vikt gör den lämplig för montering även på de 
mindre MultiOne-maskinerna som 4- och 6-serien. Y-blad (1) 
levereras som standard, den kan utrustas med paddelblad (2) 

(C035307) eller Verticut (3) (C035312 + Y-blad).
Obs: flytläge rekommenderas på maskinen.

Bomklippare Max. Tillägg Skärbredd Verktyg Vikt Artikelnummer
Bomklippare DZ1 (*) 3 m / / 292 kg C890607
Slåklippare 60 för bom / 60 cm 12 80 kg C890606
Betesputsare 80 för bom / 80 cm 16 105 kg C890611
(*) C890611 eller C890606 krävs

Kompatibilitet
Modell
Bom + 60 Betesputsare
Bom + 80 Betesputsare

Mått (cm)
Modell A B C D E F G H I K
Betesputsare 
60 280 170 260 145 130 175 180 300 280 155

Betesputsare 
80 300 190 260 165 130 195 180 320 280 155

GRÖNYTESKÖTSEL

Mycket kompatibel Kompatibel Inte kompatibel
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SIDOBOM MED BETESPUTS DZ2

 • Utmärkt sikt över hela arbetsområdet
 • Kompakt med lång räckvidd

MultiOnes sidobetesputsare låter dig nå klipphuvudet till 
vattenfronter, diken, branta sluttningar och andra svåråtkomliga 
områden på ett säkert sätt. Med denna klippare kan du välja 
mellan två aggregat för tuff borste. 
Gräsklipparen är utrustad med proportionella reglage för mjuka 
och exakta rörelser av bommen och betesputsaren. Modellen 
DZ2 är lämplig för montering på MultiOne-maskiner, från serie 
7 till 10.
Y-blad (1) levereras som standard, den kan utrustas med 
paddelblad (2) (C035307) eller Verticut (3) (C035312 + Y-blad).
Obs: flytläge rekommenderas på maskinen.

Bomklippare Max. Tillägg Skärbredd Verktyg Vikt Artikelnummer
Bomklippare DZ2(*) 3,35 m / / 486 kg C890600
Betesputsare 80 för bom / 80 cm 16 105 kg C890611
Betesputsare 100 för bom / 100 cm 20 155 kg C890612
(*) C890611 eller C890602 krävs

Kompatibilitet
Modell
Bom + 80 Betesputsare
Bom + 100 Betesputsare

Mått (cm)
Modell A B C D E F G H I K

Betesputsare 80 315 190 265 185 155 215 135 375 325 135

Betesputsare 100 335 210 265 205 155 235 135 395 325 135

GRÖNYTESKÖTSEL

Mycket kompatibel Kompatibel Inte kompatibel

http://tiny.cc/sideflailmower
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TORNADO GRÄSKLIPPARE

 • Kraftfull gräsklippare med intern klippfångare
 • Kan även användas för att samla löv på gräsmattor
 • Flytläge garanterar enkel manövrering och bra klippresultat 
även på ojämna gräsmattor

 • Låga ljudemissioner och dammfri
 • Rundade kanter - mindre skador på träd, byggnader etc. 
vid kontakt

 • Automatisk stoppventil - stoppar bladen när Tornadon 
lyfts från marken

MultiOne Tornado-klipparen med den interna klippfångaren 
klipper effektivt torrt och vått gräs, utformad för att underhålla 
grönområden på professionell nivå. Genom att använda den patenterade MultiOne Tornado kan du i ett 
enda pass klippa, plocka upp och samla upp klippet i den inre fångaren utan buller eller damm. 
Gräsklipparens knivar krossar gräsklippet, löv etc. till ett mycket fint material som sedan flyttas till 
uppsamlaren. Skäravfallet är idealiskt material för kompostering. Uppsamlarkapaciteten är så stor som 250 
liter, vilket möjliggör kapning av små till medelstora ytor. Att tömma uppsamlaren är mycket enkelt: lyft upp 
klipparen från marken med MultiOnes bom och luta sedan klipparen nedåt så mycket att gräsavfallet trycker 
upp locket och avfallet kommer ut. Uppsamlaren kan enkelt lossas direkt i en trailer. Tack vare sin utmärkta 
sugkraft är det också möjligt att samla löv från gräsmattorna.
Obs: flytläge rekommenderas på maskinen.

Modell Skärbredd Volym* Klipphöjd Knivblad Vikt Artikelnummer
Tornado 120 120 cm 250 l 1–12 cm 3 210 kg C890643
Tornado 150 150 cm 250 l 1–12 cm 3 220 kg C890647
(*) verifiera maskinens lyftkapacitet

Kompatibilitet
Modell
120
150

GRÖNYTESKÖTSEL

Mycket kompatibel Kompatibel Inte kompatibel
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GRÄSKLIPPARE

 • Utrustad med automatisk stoppventil
 • Flytläge garanterar enkel manövrering och bra klippresultat 
även på ojämna gräsmattor

 • Bak- eller sidoutkast som standard, mulchingsats finns som tillval
 • Fyra punkteringsfria däck

Idealisk för finklippta applikationer, såsom golfbanor och klippning av stora areal. Gräsklipparen har designats 
med tre knivar (två knivar på mod.) 100) som skär med en överlappning som förhindrar oklippta remsor. 
MultiOnes långa designerfarenhet gör gräsklipparen mycket pålitlig och säkerställer ett högkvalitativt 
resultat. Det oberoende fyrhjuliga stödet på klipparramen gör att klippdäcket kan följa markens konturer. 
Den är utrustad med MultiOnes flytläge, som garanterar optimal markkontakt även på ojämna gräsmattor. 
Gräsklipparen är även utrustad med en automatisk stoppventil som stoppar knivarna när gräsklipparen lyfts 
från marken. Tack vare MultiOne teleskopbommen är det dessutom möjligt att klippa gräset under träd 
och buskar där den konventionella gräsklipparen inte kan nå. Gräsklipparen mod. 100 är mulching typ som 
standard. Mulching kit finns som tillval på modell 130, 150 och 180.
Obs: flytläge rekommenderas på maskinen.
Modell Bredd Klipphöjd Vikt Artikelnummer
Gräsklippare 100 med mulchingsystem 100 cm 1–12 cm 116 kg C895081
Gräsklippare 130 med bakutkast 130 cm 1–12 cm 170 kg C890636
Gräsklippare 150 med höger sidoutkast 150 cm 1–12 cm 207 kg C890632
Gräsklippare 180 med utkast på vänster sida 180 cm 1–12 cm 240 kg C890638
Tillval
Mulchsats för gräsklippare 130 20 kg C890631
Mulchsats för gräsklippare 130 21 kg C890633
Mulchsats för gräsklippare 130 25 kg C890635

Kompatibilitet
Modell
100
130
150
180

GRÖNYTESKÖTSEL

Mycket kompatibel Kompatibel Inte kompatibel
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SPIKGRÄSMATTELUFTARE

 • Snabb och effektiv drift
 • Lämplig för sandiga eller leriga jordar
 • Utrustad med blad av knivtyp

Spikgräsmatteluftaren är helt mekanisk och den skär och 
penetrerar markytan med hjälp av de kilformade spikarna. 
De skurna spåren gör att luft, gödning och vatten effektivt 
når gräsmattans rötter i sandiga eller leriga jordar. De öppna 
slitsarna stängs snabbt efter att vatten får den packade 
jorden att expandera. 
Spikarnas penetrationsdjup kontrolleras enkelt med hjälp av 
de två styrhjulen, vilket ger konsekventa resultat.
Spikluftaren är även utrustad med mekaniska stödben som 
lyfter bladen från marken för förvaring.
Det är det perfekta tillbehöret för underhåll av trädgårdar 
och idrottsplatser där MultiOne-maskiner, tack vare sitt 
dragsystem, inte skadar gräset.
Obs: flytläge rekommenderas på maskinen.

Modell Arbetsbredd Plöjningsdjup Vikt Artikelnummer
Spikluftare 130 cm 10 cm 300 kg C890446

Kompatibilitet

GRÖNYTESKÖTSEL

Mycket kompatibel Kompatibel Inte kompatibel
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121

R.220 R.220



1.1 2.3 4.2 5.2 5.3 6.3 7.2 8.4 8.5 11.6 11.9 EZ5
EZ7
EZ8

KÄRNGRÄSMATTELUFTARE

 • Hålen förblir öppna länge
 • Lämplig för tunga lerjordar

Kärnluftaren penetrerar marken och drar pluggar av gräs och 
jord från marken och lämnar pluggarna kvar. De skapade 
hålen gör att luft, gödningsmedel och vatten effektivt når 
gräsmattornas rötter i tunga lerjordar. 

Kärnluftarens penetrationsdjup styrs enkelt med hjälp av de 
två styrhjulen, vilket ger konsekventa resultat.
Spikluftaren är även utrustad med mekaniska stödben som 
lyfter bladen från marken för förvaring.
Det är det perfekta tillbehöret för underhåll av trädgårdar 
och idrottsplatser där MultiOne-maskiner, tack vare sitt 
dragsystem, inte skadar gräset.
Obs: flytläge rekommenderas på maskinen.

Modell Arbetsbredd Plöjningsdjup Vikt Artikelnummer
Kärnluftare 130 cm 10 cm 300 kg C890445

Kompatibilitet

GRÖNYTESKÖTSEL

Mycket kompatibel Kompatibel Inte kompatibel
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HÄCKSAX

 • Klippvinkel elektriskt justerbar
 • Tidsbesparande bilaga
 • Mycket hög skärkvalitet
 • Skärstång är lämplig för att skära fina löv, såväl 
som kraftig tillväxt

Häckklipparen är det perfekta tillbehöret för häckklippning. 
Kombinationen av skärarmens vinkeljustering och MultiOnes 
bom ger utmärkt räckvidd. Genom att använda MultiOnes 
snabbhet och flexibilitet går det snabbt och enkelt att klippa 
raka häckprofiler. Skärbalkar tillgängliga med 1 cm eller 3 
cm max. grenskärning diameter. Max. sidoförskjutning 45 
cm) 

Kompatibilitet
Modell
Häcksax 10 - 160
Häcksax 30 - 160
Häcksax 10 - 210

GRÖNYTESKÖTSEL

Mycket kompatibel Kompatibel Inte kompatibel

Modell Häcksaxens 
längd

Max. skärb-
redd

diameter
Skärvinkel Vikt Artikelnum-

mer
Endast ram (C890666, C890667 eller C890668 krävs) / / / 47 kg C890665
Häcksax 10 - 160 (C890665 krävs) 160 cm 1 cm 120° 34 kg C890666
Häcksax 30 - 160 (C890665 krävs) 160 cm 3 cm 120° 40 kg C890667
Häcksax 10 - 210 (C890665 krävs) 210 cm 1 cm 120° 44 kg C890668

Mått (cm)
Mod. A (min) A (max) B C

10 - 160 35 80 160 100
30 - 160 35 80 160 100
10 - 210 35 80 210 100

http://tiny.cc/hedgecutter
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SLÅTTERBALK

 • Robust och ekonomisk slåtterbalk
 • Kompakta mått
 • Kostnadseffektiv
 • Snabb

MultiOne hydrauliskt drivna slåtterbalk har designats för att 
snabbt och effektivt klippa långt gräs och hö på åkrar, ängar 
och vägbankar. 
Tack vare sin lilla storlek är den lätt att transportera och kan 
användas i svåråtkomliga områden.
Den är utrustad med två blad, ett fast och en mobil.
Slåtterbalken är idealisk för klippning av dessa gräs som kan 
skördas i en sekundär process.
Den är utrustad med två justerbara medar för att ställa in
Klipphöjd
Obs: flytläge rekommenderas på maskinen.

Modell Bredd Vikt Artikelnummer
145 145 cm 83 kg C890653
165 165 cm 93 kg C890654

Kompatibilitet
Modell
145
165

GRÖNYTESKÖTSEL

Mycket kompatibel Kompatibel Inte kompatibel
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KRUKKLÄMMA

 • Det enklaste sättet att lyfta och transportera 
krukväxter, träd, fat med mera utan att orsaka 
skada.

 • Utmärkt verktyg för plantskolor och 
landskapsarkitekter

MultiOne-krukklämman är designad för att lyfta och 
transportera runda föremål, såsom krukväxter och träd, fat 
med mera utan att orsaka skada.
Gripkraften kan justeras med en ventil, vilket innebär att alla 
typer av föremål kan hanteras utan att skada dem.
Det är det perfekta tillbehöret för plantskolan som 
tack vare den lilla storleken på Multione-maskinen 
kan transportera både växtkrukorna och maskinen 
på lastbilen eller släpvagnen för att enkelt och 
snabbt göra lossningen vid leveransplatsen.

Modell Max last Min öppning Max öppning Vikt Artikelnummer
Krukklämma 650 kg 25 cm 120 cm 80 kg C890721

Kompatibilitet

GRÖNYTESKÖTSEL

Mycket kompatibel Kompatibel Inte kompatibel
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TELESKOPISK SIDOARM M1-15

Kompatibilitet
M1-15 med:
Grenkapstång 150
Betesputsare 100

GRÖNYTESKÖTSEL

 • Räckvidd åt sidan upp till 3,72 m
 • Enkel klippning eller trimning på höger sida
 • ACI: kontrollera alla rörelser med en fingertopp

Den teleskopiska sidoarmen är utrustad med en rak teleskoparm 
och en vipparm. Teleskoparmen sträcker sig 1,05 m hydrauliskt 
åt sidan, och armens rörelse är 45° ner och 90° upp från 
horisontellt läge. 
Fästet, monterat på sidoarmen, ger efter baklänges när det 
träffar ett hinder. Sidoarmen kommer tillbaka till normalt läge så 
snart hindret är ur vägen. 
MultiOne sidovikt C883077 är nödvändigt. 
Obs: maskinen måste vara utrustad med ACI

Max. 
Offset

Klipp 
Bredd

Max. skärbredd
diameter

Ver-
ktyg Vikt Artikelnummer

Telesksopisk Sidoarm M1-15 105 cm / / / 250 kg C890551
Grenkapstång 150 (**) / 150 cm 5 cm / 155 kg C890950
Betesputsare 100 (**) / 100 cm 2 cm 20 155 kg C890612
Tillval
Sidovikter 160 kg (**) / / / / 160 kg C883077
(*) C890950 eller C890612 krävs
(**) C890551 och C883077 krävs

Mycket kompatibel Kompatibel Inte kompatibel

Mått (cm)
C890612 C890950

A 98-203 102-207
B 87 87
C 128-233 117-222
D 260-365 267-372
E 187-292 162-267

http://tiny.cc/sidearmm1-15
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ARTIKULERAD SIDOARM M1-30

Kompatibilitet
M1-30 med:
Häcksax 10 - 160
Häcksax 30 - 160
4 huvuden 140 Trimmer
Betesputsare 60

GRÖNYTESKÖTSEL

Mycket kompatibel Kompatibel Inte kompatibel

 • Klipp på vardera sidan
 • Fyra skäralternativ
 • ACI: kontrollera alla rörelser med en fingertopp

Kompakt, lätt och manövrerbar, den ledade sidoarmen M1-30 har 
designats för entreprenörer, kommuner och fastighetsskötare som 
arbetar inom landskaps- och GRÖNYTESKÖTSELssektorer.
Från gräsklippning till trimning av träd kan den ledade sidoarmen 
M1-30 klara alla tankar till de olika ändverktygen som häcksax, 
häcktrimmer och betesputsare.
Det är den idealiska räckviddsklipparen för att arbeta i mycket 
trånga utrymmen för häckklippning eller putsning med friheten att 
klippa på båda sidor av MultiOne kompaktlastaren.
Obs: maskinen måste vara utrustad med ACI

Max. 
Tillägg

Klipp 
Bredd

Max. skärbredd
diameter Verktyg Vikt Artikelnummer

Artikulerad Sidoarm M1-30 3 m / / / 292 kg C890940
Häcksax 10 - 160 (**) / 160 cm 1 cm / 34 kg C890666
Häcksax 30 - 160 (**) / 160 cm 3 cm / 40 kg C890667
4 huvuden 140 Trimmer (**) / 140 cm / C890671
Betesputsare 60 (**) / 60 cm 2 cm 12 80 kg C890606
(*) C890666, C890667, C890671 eller C890606 krävs (**) C890940 krävs

Mått (cm)
C890666/7 C890671 C890606

A 403 377 309
B 230 204 136
C 504 478 410
D 365
E 115 73
F 241

http://tiny.cc/sidearmm1-30
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BESPRUTNINGSSPRUTA

 • Snabb applicering för stora ytor
 • Flöde och tryck justerbart
 • Vikbar spraybar
 • Utrustad med ett handhållet munstycke med en  
10 m slang

Den hydrauliskt drivna MultiOne-sprutan är det rätta 
tillbehöret för snabb och effektiv applicering av 
landskapskemikalier. OBS: MultiOne rekommenderar att 
operatören bär lämplig personlig skyddsutrustning vid 
hantering och applicering av landskapskemikalier.
Den vikbara 4,5 m breda sprutstången i kombination 
med 120 l tanken möjliggör snabb täckning av stora 
ytor. Sprutmunstycken är utbytbara och justerbara för att 
säkerställa rätt materialmängd, vilket gör detta system 
idealiskt för underhåll av landskap och gräsytor.
Denna enhet levereras som standard med en 50 m 
slangupprullare med en appliceringsstav och munstycke. 
Det är också möjligt att nå de mest otillgängliga platserna, 
exempelvis trädtopparna. Systemtryck och flöde är 
justerbara för att möta applikationskrav. Det finns ett 
filter och en liten separat vattentank med en kran som är 
användbar för att tvätta händerna. 

Modell Kapacitet* Max
Tryck

Spraybar
Bredd - Öppnad

Spraybar
Bredd - Stängd Slangvinda Vikt Artikelnummer

Lantbruksspruta 120 l 40 bar 450 cm 150 cm 50 m 65 kg C890740
(*) verifiera maskinens lyftkapacitet

Kompatibilitet

GRÖNYTESKÖTSEL

Mycket kompatibel Kompatibel Inte kompatibel
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HD GRÄSTRIMMER

 • Lågt slitage skärsnöre
 • Variabel förskjutning (+-25 cm)
 • Effektiv och pålitlig

MultiOne-skottborttagaren är ett idealiskt verktyg för att 
ta bort ogräs och växtskott runt träd. Hydrauliskt driven tar 
den försiktigt bort skotten utan att orsaka trädstamskador.

Skottborttagningsramen kan förskjutas åt höger för att 
möjliggöra varierande arbetsförhållanden. Byte av de 
långvariga gummisnören är snabbt och enkelt.

Modell Rotorlängd Offset Max Vikt Artikelnummer
Skottborttagare 52 cm 141 cm 50 kg C890436

Kompatibilitet

ODLING OCH PLANTERING

Mycket kompatibel Kompatibel Inte kompatibel

Mått (cm)
A B C D E F G

75 116 91 82 49 49 70

http://tiny.cc/shootremover
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ODLING OCH PLANTERING

HÄCKSAX DUBBELBLADIG

 • Dubbla skärfunktioner sparar tid
 • Helt justerbar
 • Lätt att kontrollera

Den hydrauliskt drivna häcksaxen med två blad gör att toppen och 
sidorna av vinrader och stora plantor kan klippas samtidigt. Varje 
ram och skärenhet är oberoende justerbar, och MultiOnes bom ger 
ytterligare flexibilitet och kontroll. Lutningen på den horisontella 
skärbalken kan justeras manuellt och det finns ett elektriskt ställdon 
som möjliggör samtidig justering av lutningen på båda skärbalkarna 
direkt från förarsätet. Den är utrustad med stödben för att placera 
den under perioder när den inte används.
Ramen kan förskjutas åt höger (max. 40 cm) för att möjliggöra 
varierande arbetsförhållanden.

Modell Vertikal
Stångens längd

Horisontell
Stångens längd

Max höger 
Sidoförskjutning

Max. skärbredd
diameter Vikt Artikelnummer

Dubbelblad 
Häckklippare 160 cm 74 cm 40.0 cm 1 cm 160 kg C890441

Mått (cm)
A B C D E F

74 160 71 78 28 25

Kompatibilitet

http://tiny.cc/Vineyardtrimmer
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MELLANRADSKLIPPARE/STOLPKLIPPARE

Modell Klippskivans diameter Max sidoförskjutning Nr. Klinga Vikt Artikelnummer
50 48 cm 40 cm 2 108 kg C890705
80 80 cm 40 cm 2 115 kg C890706

 • Fjäderstötdämpningssystem
 • Nötningsbeständigt skydd
 • Flytläge 

Mellanradsklipparen är utformad för att klippa gräs 
och buskar runt träd, skyddsräcken, trafikskyltar 
och andra hinder. Det flytande gräsklipparsystemet 
gör att gräsklipparen automatiskt följer markens 
konturer. Detta system ger utmärkt produktivitet 
och en jämn skärning. Mellanradsklipparskivan kan 
förskjutas åt höger för att möjliggöra varierande 
arbetsförhållanden. Den är utrustad med en 
hydraulisk ventil som förhindrar att bladen roterar 
invertering.
Obs: flytläge rekommenderas på maskinen.

Kompatibilitet
Modell
50
80

ODLING OCH PLANTERING

Mycket kompatibel Kompatibel Inte kompatibel

Mått (cm)
A B C D E F G

Mod. 50 97 102 40 142 149 16 15

Mod. 80 113 117 40 157 163 16 15

http://tiny.cc/interrow
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TIPPCONTAINER I ROSTFRITT STÅL

 • Tank med hög kapacitet 
 • FRUKT OCH GRÖNSAKER
 • Hydraulisk dumpning

MultiOne tippdumpern i rostfritt stål är designad för 
transport av druvor, frukt och grönsaker. Två hydraulcylindrar 
tippar behållaren för lossning i lastbilar eller lådor. Med 
hjälp av MultiOnes bom kan tippdumpern nå nästan 
alla tömningslägen. Tippdumpern är även utrustad med 
mekaniska stödben som lyfter dumpern från marken för 
förvaring.

Modell Max. belastning* Bredd Vikt Artikelnummer
Tippdumper i rostfritt stål 400 kg 120 cm 180 kg C890430
(*) verifiera maskinens lyftkapacitet

Kompatibilitet

ODLING OCH PLANTERING

Mycket kompatibel Kompatibel Inte kompatibel
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TRÄDSKAKARE MED UPPSAMLARE

 • Total kontroll över vibrationsfrekvensen (upp till 
40 Hz)

 • Fungerar på träd med bred stam
 • Skördeuppsamlare, 5 m
 • Shaker vibrerande huvud lutningsbart (± 40°)

Trädskakartillbehöret innehåller den mest avancerade 
skördetekniken för oliver, mandel, nötter, pistage, etc. 
Shakern kräver ett minsta avstånd på 70 cm från jorden till 
bladverket. Den justerbara vibrationsfrekvensen maximerar 
effekten på frukten och undviker lågfrekventa vibrationer på 
stammen. Beroende på markförhållanden kan så många som 
40 till 60 träd bearbetas per timme. Den hydrauliskt styrda 
uppsamlaren har en diameter på 5 m, fångar upp frukt från 
stora träd och är utrustad med en hydrauliskt öppningsbar 
lucka genom vilken det är möjligt att lossa produkten som 
samlats in direkt på lastbilar eller släpvagnar. 
Shakerns vibreringshuvud drivs av en kompakt hydraulmotor 
och är tiltbart åt höger och vänster (± 40°). Shakerns 
kontroller är placerade nära förarsätet och styr alla rörelser 
och vibrationsfrekvens.

Modell Stamdiameter Kapacitet* Diameter Vikt Artikelnummer
Skakande vibrerande huvud 35 cm / / 330 kg C891000
Uppsamlingskärl / 300 kg 5 m 180 kg inkluderad
(*) verifiera maskinens lyftkapacitet

Kompatibilitet

ODLING OCH PLANTERING

Mycket kompatibel Kompatibel Inte kompatibel
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MELLANRADSBESPRUTNINGSSPRUTA

 • Hydrauliskt driven högtryckspump
 • Polyeten tank
 • Renvattentank för handtvätt

Mellanradsbesprutningsspruta är en mångsidig spruta som lämpar sig för vingårdssprutning, ogräsdödning 
vid odling på friland, ogräsdödning under stängsel m.m 
Spraystängerna kan vridas och justeras i höjdled. Munstyckena är speciellt utformade för att spruta effektivt 
och utan produktavfall. Tanken med hög kapacitet är utrustad med en nivåindikator och tillåter långa 
arbetspass utan att behöva stanna för att tanka. Trycket är justerbart och det finns ett filter mot igensättning 
och en liten separat vattentank utrustad med kran, användbar för att tvätta händerna.
 
OBS: MultiOne rekommenderar att operatören bär lämplig personlig skyddsutrustning vid hantering 
och applicering av landskapskemikalier.

Modell Tankkapacitet* Munstycken Maxtryck Vikt Artikelnummer
Vingårdsspruta 200 l 4+4 40 bar 90 kg C890741
(*) verifiera maskinens lyftkapacitet

Kompatibilitet

ODLING OCH PLANTERING

Mycket kompatibel Kompatibel Inte kompatibel

http://tiny.cc/vineyardsprayer
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MULTIFUNKTIONSREDSKAP FÖR ODLING/PLANTERING

 • Multifunktionsverktyg
 • 6 professionella tillbehör för vingårdar
 • Lämplig för rader från 200 cm breda

MultiOnes vingårdsverktygsbärare är en 
multifunktionell verktygsbärare för ett brett utbud 
av vingårdstillbehör.
Denna verktygshållare för vingård är utrustad med 
en elektrohydraulisk fördelare med 4 funktioner 
(rulla bakåt / tilthuvud / sidoförlängning / höjd) 
som manövreras via en joystick placerad i 
förarhytten. Ett hydraulsystem rullar tillbaka 
verktyget för att undvika skador på växter. Obs: 
flytläge rekommenderas på maskinen.

Modell Diameter / Bla-
dlängd Min. Radbredd Vikt Artikelnummer

Vingårdsverktygsbärare (basmaskin) / 200 cm 220 kg C890760
1 Blade Weder (*) 50 cm / 25 kg C890763
2 Rotplöjningsredskap (*) 26 cm / 25 kg C890766
3 Harvenhet 4 blad (*) 40 cm / 35 kg C890761
4 Tallriksredskap (*) 36 cm / 30 kg C890764
5 Diskrotspropp (*) 46 cm / 30 kg C890765
6 Skivklippare, knivar och vajrar (*) 40 cm / 35 kg C890762
(*) C890760 krävs

Kompatibilitet

ODLING OCH PLANTERING

Mycket kompatibel Kompatibel Inte kompatibel

http://tiny.cc/toolcarrier
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PLANERINGSBALK

 • Ekonomiskt redskap för att jämna ut grus och annan jord 
 • Eliminerar nästan all manuell skottning och gradering på 
arbetsplatser

Ett enkelt och billigt men otroligt användbart och effektivt 
redskap för avjämning och hyvling av större ytor. Med MultiOne 
utjämningsbalk kan du enkelt och snabbt jämna ut sand, 
kompost mm. Utjämnaren används oftast i:
- Preliminär utjämning av gräsmatta
- Utjämning av gårdssand
- Uppfartsutjämning
Utjämnaren kan också användas 
för att lyfta lätta material på 
arbetsplatsen som torvrullar, 
verktyg etc.

Modell Bredd Längd Vikt Artikelnummer
Utjämningsbalk 150 cm 105 cm 130 kg C890100

Kompatibilitet

PARK OCH ANLÄGGNING

Mycket kompatibel Kompatibel Inte kompatibel

FUNKTIONER & FÖRDELAR

http://tiny.cc/leveller
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PLANERINGSVÄLT

 • Perfekt fäste på kompakta jordar 
 • Vikter kan läggas till för att öka trycket
 • Två modeller: mesh och fyllbar

Ett enkelt och billigt men otroligt användbart och effektivt redskap för avjämning och hyvling av större ytor. 
Med MultiOne rulle kan du enkelt och snabbt jämna ut sand, kompost mm. 
Rullen används oftast i:
- Preliminär utjämning och komprimering av gräsmattan;
- Trädgårdssandkomprimering;
- Uppfartsutjämning och packning.

Modell Volym Arbetsbredd Vikt Artikelnummer
Vält 178 l 150 cm 165 kg C890930
Gallervält / 152 cm 170 kg C890931
Tillval
Sidovikter 160 kg / / 160 kg C883077

Kompatibilitet
Modell
Vält
Gallervält

PARK OCH ANLÄGGNING

Mycket kompatibel Kompatibel Inte kompatibel

FUNKTIONER & FÖRDELAR

http://tiny.cc/m1roller
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JORD- OCH STUBBRIVARE

 • Ett billigt verktyg för att ta bort stenar, stubbar, rötter etc. 
från marken

 • Eliminerar en enorm mängd manuellt arbete
Stubbrivaren är ett billigt och praktiskt taget oersättligt verktyg i 
markarbeten. Med stubbrivaren är det enkelt och enkelt att ta bort såväl 
rötter som stenar även från hårt packad mark. rivtänderna är 30 cm långa 
för djup yta penetration och garanterar en lång livslängd för fästet.
Rivaren manövreras genom att trycka ner de tre tänderna i marken 
bredvid föremålet du vill ta bort. När tänderna har sjunkit ner i marken, 
luta rivaren inåt och lyft sedan bommen uppåt vilket kommer att föra 
föremålet ovanpå marken.

Modell Arbetsdjup Bredd Vikt Artikelnummer
Rivare 30 cm 50 cm 23 kg C891220

Kompatibilitet

PARK OCH ANLÄGGNING

Mycket kompatibel Kompatibel Inte kompatibel

FUNKTIONER & FÖRDELAR

http://tiny.cc/ripper
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FUNKTIONER & FÖRDELAR

PARK OCH ANLÄGGNING

JORDFRÄS

 • Pålitlig, kraftig
 • Justerbart jordskrapablad
 • Justerbart arbetsdjup

Den kraftiga rotorfräsen MultiOne är det idealiska 
verktyget för att förbereda jorden för sådd eller 
plantering, även under tuffa förhållanden och 
hårda jordar. I ett pass bryter den hydrauliskt drivna 
jordfräsen upp jorden, ogräs och buskväxt rycks 
upp och jorden jämnas ut. 
Den solida ramen och kedjetransmissionen 
säkerställer hållbarhet och tillförlitlighet. De små 
dimensionerna i kombination med smidigheten 
hos MultiOne-maskinerna gör den till ett idealiskt 
tillbehör för trånga utrymmen. Obs: flytläge 
rekommenderas på maskinen.

Modell Arbetsbredd Arbetsdjup Knivblad Vikt Artikelnummer
105 105 cm 0 -15 cm 20 140 kg C890490
125 125 cm 0 -15 cm 24 150 kg C890491
145 145 cm 0 -15 cm 28 160 kg C890492

Kompatibilitet
Modell
105
125
145

FUNKTIONER & FÖRDELAR

Mycket kompatibel Kompatibel Inte kompatibel

FUNKTIONER & FÖRDELAR

http://tiny.cc/rotarytiller
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ROTERANDE HARV MED VÄLT

 • Professionell, effektiv harv för utjämning av matjord
 • Högsta betyg med bara ett varv
 • Kan utrustas med såenhet - färdig gräsmatta på 1 drag

MultiOne harv är en utmärkt utjämnare för gräsmattor, gårdar, trädgårdar etc. – för platser där marken 
behöver jämnas ut perfekt. Den harvar bara matjorden och ger en mycket fin finish för sådd. Arbetsdjupet 
justeras med den bakre fältrullen som jämnar ut såbädden under drift.
Med den valfria såenheten kan du göra en färdig gräsyta på en gång.
Motorharv används oftast för lättare utjämning av matjord. 
Obs: flytläge rekommenderas på maskinen.

Modell Arbetsbredd Plöjningsdjup Knivblad Vikt Artikelnummer
110  inkl. rulle 110 cm 18 cm 10 211 kg C890520
130 m/rulle 130 cm 18 cm 12 226 kg C890521
150 inkl. rulle 150 cm 18 cm 14 248 kg C890522
Tillval
Såenhet för harv 110 70 kg C890526
Såenhet för harv 130 76 kg C890527
Såenhet för harv 130 90 kg C890528

Kompatibilitet
Modell
110  inkl. rulle
130 m/rulle
150 inkl. rulle

PARK OCH ANLÄGGNING

Mycket kompatibel Kompatibel Inte kompatibel

FUNKTIONER & FÖRDELAR

http://tiny.cc/powerharrow
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FUNKTIONER & FÖRDELAR

PARK OCH ANLÄGGNING

MARK- OCH JORDBEREDARE

 • Kraftfull och snabb 
 • Justerbart arbetsdjup
 • Tiltbar

MultiOne mark- och jordberedare är det idealiska verktyget för att 
förbereda jorden för plantering.
Att driva krafträfsan med mäthjulen nedåt sätter maskinen i 
landskapsläge, konditionerar och förbereder jorden, vilket skapar en 
idealisk bädd för sådd. Att driva krafträfsan med mäthjulen uppåt 
sätter maskinen i bearbetningsläge för mer aggressiv jordberedning. 
Den är manuellt tiltbar åt höger (17°) och till vänster (21°)
Eftersom räfsan inte kräver mycket kraft, fungerar även 
de mindre maskinerna bra med denna enhet.
Obs: flytläge rekommenderas på maskinen.

Modell Bredd Hjulhöjd Vikt Artikelnummer
135 135 cm 0–8 cm 250 kg C890685
155 155 cm 0–8 cm 290 kg C890686

Kompatibilitet
Modell
135
155

Mycket kompatibel Kompatibel Inte kompatibel

FUNKTIONER & FÖRDELAR

http://tiny.cc/powerrake
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STENNEDLÄGGARE

 • Professionell, effektiv stennedläggare
 • Högsta betyg på 1 stråk 
 • Kan utrustas med såenhet - färdig gräsmatta på 1 
drag

En professionell hydraulisk stennedläggare för preparering 
av gräsmattor. Stennedläggaren fräser jorden, begraver 
eventuella stenar och andra föremål upp till 150 mm djup 
i en enda gång, vilket ger en fräst och stampad matjord. 
Arbetsdjupet är justerbart med den bakre rullen. Med den valfria såenheten kan du göra en färdig gräsyta 
på 1 stråk. Stennedläggare används oftast när matjorden behöver fräsas noggrant.
Obs: flytläge rekommenderas på maskinen.

Kompatibilitet
Modell
114 m/rulle
132 m/rulle
150 inkl. rulle

PARK OCH ANLÄGGNING

Mycket kompatibel Kompatibel Inte kompatibel

Modell Arbetsbredd Arbetsdjup Knivblad Vikt Artikelnummer

114 m/rulle 114 cm 0 -15 cm 36 298 kg C890523
132 m/rulle 132 cm 0 -15 cm 42 335 kg C890524
150 inkl. rulle 150 cm 0 -15 cm 48 380 kg C890525
Tillval
Såningsenhet för stennedläggare 114 70 kg C890529
Såenhet för stennedläggare 132 76 kg C890530
Såenhet för stennedläggare 114 90 kg C890531

FUNKTIONER & FÖRDELAR

http://tiny.cc/stoneburrier
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PARK OCH ANLÄGGNING

KORKSKRUVSPLOG

 • Bladens korkskruvsverkan drar plogen genom 
marken

 • Jorden släpps ut på höger sida
 • Den horisontella grävningen orsakar liten eller 
ingen hardpan

MultiOne plogen kan utan ansträngning gräva ner i alla typer 
av jord, även härdad, stenfylld smuts som aldrig har gått 
sönder. Den roterande plogen fungerar bra i områden med 
befintlig sådd. Den hackar och begraver gräs och rötter och 
trasslar inte ihop sig lätt. 
Denna roterande plog är en kraftfull och effektiv metod för 
att förbereda din jord för plantering och kan arbeta effektivt i 
trånga arbetsområden, som intill trottoarer, trottoarkanter och 
andra byggnader. Plogen sticker ut från maskinens högra sida.
När bladen är utslitna går de att byta ut.

Modell Plöjningsdjup Arbetsbredd Vikt Artikelnummer
Plog 25 cm 35 cm 93 kg C891240

Kompatibilitet

Mycket kompatibel Kompatibel Inte kompatibel

FUNKTIONER & FÖRDELAR

http://tiny.cc/powerplow
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TRÄDPLANTERINGSBORR

 • Speciellt utformad för att flytta träd
 • Två skärhuvuden finns tillgängliga

Den kraftfulla hydrauliska skruven finns med två 
skärhuvuddiametrar, speciellt utformade för trädplantering.
Det speciella skärhuvudet skapar hålet utan att komprimera 
den inre hålytan, vilket gör att trädet lätt kan slå rot.
Det är det perfekta tillbehöret för arbete i plantskolor, för 
landskapsplanering och för återplantering av skog.
Skärhuvudena är utrustade med utbytbara tänder.

Modell Max vridmoment Diameter Vikt Artikelnummer
Kraftskruv för trädplantering, drivenhet, skruv T3 
(C890811 eller C890812 krävs) 400 kgm / 150 kg C890832
Skärhuvud 80 80 cm / C890811
Skärhuvud 100 100 cm / C890812

Kompatibilitet

PARK OCH ANLÄGGNING

FUNKTIONER & FÖRDELAR

Mycket kompatibel Kompatibel Inte kompatibel

http://tiny.cc/augertree
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FUNKTIONER & FÖRDELARFUNKTIONER & FÖRDELAR

SWIVLANDE STUBBFRÄS

 • Utmärkt sikt över klippområdet
 • Kapar stora stubbar utan att behöva flytta maskinen
 • Utbytbara tänder
 • Utrustad med gummiskydd – förhindrar att träavfall 
flyger runt.

Den hydrauliskt drivna stubbfräsen är ett nödvändigt 
verktyg för landskaps- och skogsarbete. Denna enhet sveper 
hydrauliskt från sida till sida som effektivt slipar stubben så 
djupt under marken som behövs. Den är utrustad med ett 
hydrauliskt oscillationssystem som flyttar tallriken till höger 
och vänster för att fräsa stora stockar.
Stubbfräsen styrs säkert från MultiOnes förarsäte. Det 
solida skärhjulet i stål och de kraftiga utbytbara tänderna 
säkerställer långvarig skärprestanda. Stubbfräsen är även 
utrustad med mekaniska stödben som lyfter upp den från 
marken för förvaring.
Obs: maskinen måste vara utrustad med ACI

Modell Skärvinkel Tänder Vikt Artikelnummer
Stubbfräs 40 18 107 kg C890517

Kompatibilitet

PARK OCH ANLÄGGNING

Mycket kompatibel Kompatibel Inte kompatibel

FUNKTIONER & FÖRDELAR

http://tiny.cc/swingstumpgrinder
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STUBBFRÄS

 • Skär stora stubbar snabbt
 • Tänder med hårdmetall 
 • Utmärkt sikt över klippområdet
 • Utbytbara tänder
 • Utrustad med gummiskydd – förhindrar att träavfall flyger runt.

Stubbfräsen är utformad för maximal driftskapacitet och monteras direkt på framsidan av en 
MultiOne för enkel manövrering i trånga områden och positionering exakt där slipåtgärder behövs.  
Stubbfräsen är monterad i en 90-graders vinkel mot föraren och ger ökad sikt till arbetsområdet, vilket ger 
föraren samma breda sikt som med alla bakåtdragbara slipmaskiner.

Stubbfräsen är det perfekta tillbehöret för landskapsentreprenörer, husägare med areal, campusanläggningar, 
kommuner och hyresentreprenörer.

Stubbar elimineras ännu snabbare när de används med maskiner utrustade med högflödeshydraulik. 

Det solida skärhjulet i stål och de utbytbara tänderna med hårdmetallspets river effektivt igenom hårt trä, 
vilket ger lång livslängd och driftstid för tillbehöret.

Modell Tänder Vikt Artikelnummer
Stubbfräs 24 165 kg C890516

Kompatibilitet

PARK OCH ANLÄGGNING

Mycket kompatibel Kompatibel Inte kompatibel

FUNKTIONER & FÖRDELAR

http://tiny.cc/stumpgrinder
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SKOGSBRUKSBEREDARE

 • Kraftig jordvårdare - krossa mindre rötter, stubbar och grenar samt is och hård kompakt 
mark

 • Hårdmetallskärande tänder

MultiOne mulcher visar sin mångsidighet genom att krossa skogsrester, röja mark för platsutveckling, 
underhålla grusvägar, krossa is, ta bort små rötter och trädstubbar också.

Hydraulmotorn är ansluten direkt för att undvika underhåll av transmissionen.
Rotorn är utrustad med utbytbara och kostnadseffektiva hårdmetallskärtänder

FUNKTIONER & FÖRDELAR

Modell Bredd Skärande  
tänder

 
Rotorbredd

Rotordiameter Vikt Artikelnummer

Slaghack 150 175 cm 66 150 cm 40 cm 390 kg C890970

Kompatibilitet

SKOGSBRUK

http://tiny.cc/forestrymulcher
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GRENKLIPPARE

FUNKTIONER & FÖRDELAR
 • Beskärning av grenar och buskar från 50 mm till 100 mm diameter
 • Kompakt design
 • Kraftig ram
 • Övre skyddsstång

Denna nya grenklippare är det perfekta valet för att förbättra både grönt och skogsunderhåll. Detta är ett 
robust redskap, lämplig för beskärning av grenar och buskar från 50 mm upp till hela 100 mm diameter med 
ett rent och exakt snitt utan att riva växter. 
Dess kompakta design garanterar enkel hantering och möjlighet att använda den även i områden med tät 
vegetation. Bäst lämpad för obearbetad ojämn terräng och tungt igenvuxen vegetation. 
Grenklipparen är konstruerad med dubbelbladssystem, den nedre klingan är fixerad medans den övre 
drivs hydrauliskt. MultiOnes grenklippare är ett högkvalitativt redskap med hög tillförlitlighet, hastighet och 
skärkvalitet. Stången är gjord utav Hardox-blad, som är väldigt stark och motståndskraftig emot påfrestningar. 
Tippram förhindrar skador på grenklipparen och maskinen från överdimensionerade grenar och buskar. Den 
är även utrustad med en övre skyddsstång som skyddar maskinen från fallande små träd och buskar.

Model Klippbredd Max. klipp diameter Vikt Artikelnummer

Grenklippare BT50-150 150 cm 5 cm 200 kg C890953
Grenklippare BT100-150 160 cm 10 cm 254 kg C890954
Grenklippare BT100-180 190 cm 10 cm 272 kg C890952

Mått (cm)
Model A B C D
50-150 150 175 78 110

100-150 166 175 84 110
100-180 196 175 84 110

Compatibility
Model
BT50-150
BT100-150
BT100-180

http://tiny.cc/branchcutter
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TIMMERGREP

Modell Lyftkapacitet* Max öppningslängd Vikt Artikelnummer
TIMMERGREP 100 1000 kg 100 cm 170 kg C890583
TIMMERGREP 120 1500 kg 120 cm 207 kg C890584
Timmergrip 120 m/rotator 1500 kg 120 cm 192 kg C890586
Dragstänger (set med 2) / / 4 kg C890587
(*) verifiera maskinens lyftkapacitet

FUNKTIONER & FÖRDELAR

SKOGSBRUK

Mått (cm)
Modell A B C D

100 6,5 31 41 100
120 8 36 45 120

Kompatibilitet
Modell
TIMMERGREP 100 
TIMMERGREP 120
Timmergrip 120 m/rotator

 • Finns med hydraulisk rotator eller som fritt 
roterande version

 • Mångsidigt fäste för transport och lastning av 
virke, grenar mm.

 • Lasthållningsventil
 • Roterande grip möjliggör transport även på 
längden - gör det möjligt att passera genom 
smala platser med långa stockar och underlättar 
arbete i tät skog

MultiOne timmergrep är ett redskap som gör att du kan 
ta tag i trädstammar, grenar, träavfall, kantsten etc. och 
transportera dem både på längden och tvären. Detta 
gör det möjligt att passera genom smala ställen även 
med långa stockar och möjliggör lastning på släp eller 
på en påle i valfri riktning. Den är utrustad med en övre 
tandrad för att flytta grenarna och en nedre som undviker 
att stammen svänger under transport. Timmergrip finns 
antingen med hydraulisk rotator eller som fritt roterande 
version.

Hydraulisk
rotator

Gratis
rotator

Mycket kompatibel Kompatibel Inte kompatibel

http://tiny.cc/timbergrab
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SKOGSBRUK

VINSCH

 • Kraftfull och kompakt hydraulisk vinsch
 • Utrustad 25 m stålvajer
 • Föraren kan säkert och enkelt styra den från förarsätet

MultiOne hydrauliska vinsch möjliggör bogsering av alla typer av 
föremål (t.ex. stockar, stolpar, båtar) från platser där du inte kan köra 
med maskinen.
Vinsch är utrustad med ett säkerhetsnät, 25 m vajer och en dragkrok. 
Den drivs av en kraftfull hydraulmotor och monteras på MultiOnes 
snabbfäste. Användningen av vinschen är enkel, en person kan enkelt 
hantera den. Manöverspaken för hjälphydraulik (eller omkopplare) 
ställs om till kontinuerligt flöde (låsläge) från förarsätet, vilket frigör 
vajertrumman så att vajern kan dras ut för hand. När vajern är fäst vid 
det önskade föremålet återgår föraren till förarsätet och vrider den 
extra hydrauliska spaken (eller omkopplaren) till motsatt riktning och 
vinschen börjar rulla in repet.
Vinschen stannar så snart manöverspaken (eller omkopplaren) för 
extra hydraulik släpps.

Kompatibilitet

Modell Kabellängd Dragkraft Max upprullningshastighet Vikt Artikelnummer
Vinsch 25 m 1000 kg 2,5 m/s 95 kg C891210

FUNKTIONER & FÖRDELAR

Mycket kompatibel Kompatibel Inte kompatibel

http://tiny.cc/m1winch
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TRÄDKLIPPARE

 • Kraftfull och säker trädklippare
 • Rena och exakta snitt
 • Utmärkt verktyg för skogsgallring, 
trädröjning mm.

 • Tack vare den starka gripen är trädet 
lätt att ta bort

 • Finns med hydrauliskt eller fast blad

MultiOne-trädklippare är effektiv och 
användbar trädkap, avsedd för skogsgallring, 
trädröjning och liknande jobb där mindre 
träd behöver kapas. Den starka gripen tar 
ett stadigt grepp om trädstammen och 
skärbladet skär av stammen. Trädet är sedan 
lätt och snabbt att flytta iväg med MultiOne.
Två modeller finns tillgängliga: med fast 
blad för stam upp till 10 cm diameter och med hydraulisk kniv för stam upp till 15 cm diameter. Genom 
räckvidden av MultiOnes bom kan denna enhet även användas för att beskära grenar och rensa skrubbväxt 
på svåråtkomliga ställen.

Modell Ø Max lem Max öppning Vikt Artikelnummer
Hydrauliskt blad 15 cm 50 cm 380 kg C891071
Fast blad 10 cm 60 cm 200 kg C891070

SKOGSBRUK

Mycket kompatibel Kompatibel Inte kompatibel

Kompatibilitet
Modell
Hydrauliskt blad
Fast blad

FUNKTIONER & FÖRDELAR

http://tiny.cc/treeshear
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TIMMERKLO

 • Användbart redskap för stängsel och skogsarbete
 • Oberoende armar som drivs av två cylindrar
 • Stark timmergrip, även för mer professionell och 
frekvent timmerhantering

 • Kraftig design gör det möjligt att ta tag i större 
trädstammar också

Den kraftiga MultiOne timmerklo är ett mycket kraftfullt 
och flexibelt verktyg som används för att säkert gripa, lyfta 
och transportera skördade stockar. De hydrauliskt drivna 
griparmarna griper stadigt stockarna och fäster dem vid de 
nedre gafflarna. Utformningen av gripen rymmer små stockar 
till stora trädstammar. Tack vare MultiOne-maskinernas 
höga lyftkapacitet är det möjligt att utföra skogsarbete 
och att lasta lastbilar eller släp, även i otillgängliga 
svåråtkomliga områden.

Kompatibilitet

Modell Bredd Tändernas längd Öppningsvinkel Vikt Artikelnummer
Timmergrep 100 cm 101 cm 68 120 kg C890580

FUNKTIONER & FÖRDELAR

SKOGSBRUK

Mycket kompatibel Kompatibel Inte kompatibel

http://tiny.cc/loggrab
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VEDKLYV

 • Kraftfull (7 ton) och säker vedklyv
 • Max. stockdiameter 400 mm

Den hydrauliskt drivna MultiOne vedklyven låter dig snabbt 
och säkert klyva kapade stockar till ved. 
Kilen, som drivs av en kraftfull hydraulcylinder, gör det 
möjligt att dela stocken i två delar eller i fyra delar med 
tillvalsverktyget. Kilrörelsen är justerbar för att undvika 
stillestånd.
Den är utrustad med ett stort justerbart stödbord (tre 
positioner: hög 83 cm, medium 59 cm och låg 35 cm). Med 
en effekt på 7 ton kan den klyva timmer upp till 40 cm i 
diameter.
Det finns två manöverspakar som måste aktiveras med båda 
händerna för ökad säkerhet.
Den är utrustad med hjul för transport och kan även flyttas 
manuellt med hjälp av handtaget.

Kompatibilitet

Modell Kraft Wedge Stroke Max stockdiameter Max stockhöjd Vikt Artikelnummer
Vedklyv 7 ton 55 cm 40.0 cm 100 cm 110 kg C890570

SKOGSBRUK

Mycket kompatibel Kompatibel Inte kompatibel

FUNKTIONER & FÖRDELAR
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SKOGSBRUK

CONTAINER

 • Kostnadseffektiv
 • Hög kapacitet

MultiOne-dumpern är ett mycket användbart verktyg som 
används för att samla in, transportera, lagra och tömma 
avfall. Det finns två storlekar, en enhet på 200 l och den 
större 400 l. Var och en av dessa enheter kan stå på egen 
hand när den är lossad från MultiOne, och dumpas lätt med 
maskinen när den är full.
Den mindre modellen kan enkelt lastas av genom att lyfta 
maskinbommen medan den större modellen är utrustad 
med en framsida som kan öppnas med en spak.

Kompatibilitet
Modell
200
400

Modell Kapacitet* Bredd Längd Höjd Vikt Artikelnummer
200 200 l 95 cm 90 cm 51,3 cm 60 kg C890280
400 400 l 97,5 cm 132 cm 83 cm 97 kg C890285
(*) verifiera maskinens lyftkapacitet

Mycket kompatibel Kompatibel Inte kompatibel

FUNKTIONER & FÖRDELAR

http://tiny.cc/dumper2
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HYDRAULISK FLISHUGG

 • Kompakta mått
 • Utmärkt verktyg för att flisa grenar och små 
trädstammar

 • Manuell matnings- och utmatningsrotation
 • Utrustad med säkerhetsstoppsystem
 • Vikbar för enkel transport

Den hydrauliskt drivna flishuggaren är ett kraftfullt 
verktyg för att snabbt reducera en hög med borstar, 
trädgårdsavfall och trädgrenar till återanvändbar 
strimlad kompost. Kombinerat med MultiOne kan 
denna flishuggare arbeta i områden som inte kan nås 
med en traditionell bogserad flishugg.
Maskinkonstruktionen innehåller en matarrulle som drar 
grenarna upp till 90 mm diameter in i flishuggsektionen 
i en kontrollerad, säker hastighet. Flisen bearbetas 
sedan av rivningssektionen, vilket reducerar träflisen 
till kompost. Operatören förblir säker under flisning/
strimlingsprocessen.

Kompatibilitet

Modell Max virkesdiameter Vikt Artikelnummer
Hydraulisk bioförstörare 0–9 cm 210 kg C890730

FUNKTIONER & FÖRDELAR

SKOGSBRUK

Mycket kompatibel Kompatibel Inte kompatibel

Mått (cm)
A B C D E F G

cm 189 211 117 100 94 155 70

http://tiny.cc/bio-shredder
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ALUMINIUMRAMP

 • Lätt och hållbar

De robusta aluminiumramperna är hållbara och lätta 
för enkel hantering. Dessa ramper är designade med 
djupa nocksteg för bättre grepp som möjliggör säker 
och effektiv lastning och lossning av MultiOne från 
lastbilar och trailers.

OBS: Vid beställning, ange maskinmodell, vikt och 
hjulbas.

Modell Längd Intern bredd (A) Extern bredd (B) Vikt Artikelnummer
250 250 cm 34 cm 40.0 cm 43 kg C890790
300 300 cm 34 cm 40.0 cm 52 kg C890791
350 350 cm 34 cm 40.0 cm 62 kg C890792
400 400 cm 34 cm 40.0 cm 56 kg C890793
450 450 cm 34 cm 40.0 cm 78 kg C890794
500 500 cm 34 cm 40.0 cm 86 kg C890795

FUNKTIONER & FÖRDELAR

ANDRA BILAGOR
ANDRA REDSKAP

Modell
Lastkapacitet per par

Maskinens hjulbas
100 cm

Maskinens hjulbas
150 cm

250 2500 kg 3800 kg
300 1900 kg 2500 kg 
350 2000 kg 2500  kg
400 2290 kg 2750 kg
450 1070 kg 1250 kg
500 2575 kg 2945 kg
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SIDOFÖRSKJUTNINGSADAPTER

Modell Sidoförskjutning Max. belastning* Vikt Artikelnummer
Sidoförskjutningsadapter 60 cm 1000 kg 60 kg C890910
(*) verifiera maskinens lyftkapacitet

 • Gör det möjligt att montera fästet 60 cm förskjutet 
till höger från mittlinjen

 • Monteras mellan redskapet och snabbfästet på 
lastaren

MultiOne sidoförskjuningsadapter är ett enkelt och starkt 
tillbehör som monteras mellan redskapet och maskinens 
snabbfäste. På detta sätt är det möjligt att montera tillbehöret 
förskjutet åt höger med 60 cm. Det är väldigt användbart när 
man till exempel ska klippa gräs med en slagklippare längs 
vägkanten.

FUNKTIONER & FÖRDELAR

Mått (cm)
A B C D

cm 60 127 27 24

Kompatibilitet

Mycket kompatibel Kompatibel Inte kompatibel

TILLVAL FÖR REDSKAP

http://tiny.cc/sideshiftadapter
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TILLVAL FÖR REDSKAP

TILTADAPTER

Kompatibilitet

Modell Max lutning Max. belastning* Längd Vikt Artikelnummer
Tiltadapter 14,5 500 kg 14 cm 52 kg C890190

 (*) verifiera maskinens lyftkapacitet

Mycket kompatibel Kompatibel Inte kompatibel

 • Gör det möjligt att luta redskapet i sidled och t.ex. 
planera marken med en skopa eller utjämnare, eller 
lasta pallar på ojämn mark med pallgaffel

 • Monteras mellan redskapet och snabbfästet på lastaren

MultiOne tiltadapter monteras mellan fästet och lastarens 
infästningskopplingsplatta. Med den kan fästet lutas i sidled och 
gör det möjligt att:
• Gör olika former till marken med en skopa eller utjämnare
• Håll pallgaffeln plant när du kör på underlag med lutning
• Lasta pallar som står på ojämn mark
• Jämnt underlag på ojämna ytor
Tiltadapter med max. 14,5 graders lutning i båda riktningarna. 
Den är idealisk för skopor, utjämnare och pallgaffel – för jobb där 
tiltning är ett måste men tippningsvinkeln inte behöver vara stor
Lutningsadaptern är främst avsedd för icke -hydrauliskt 
manövrerade redskap, men med det extra hydrauliska utloppet i 
fronten är det möjligt att montera även hydrauliskt drivna redskap 
som en 4 i 1 skopa, pallgaffel med hydraulisk gaffeljustering, gripverktyg, konstgräsfäste och bergborrning 
samtidigt.

FUNKTIONER & FÖRDELAR
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ROTATOR 360 GRADER

Modell Max lutning Max. belastning* Vikt Artikelnummer
Tillbehör rotator 360° 1200 kg 73 kg C890960

 (*) verifiera maskinens lyftkapacitet

Mycket kompatibel Kompatibel Inte kompatibel

 • 360° rotation
 • Monteras mellan redskapet och snabbfästet på lastaren

Monteringsrotatorn är konstruerad för en 360 °, jämn, kontinuerlig rörelse i båda riktningarna. Tillbehörsrotatorn 
används ofta i många jobb för att vända och tömma laster.

Liksom tiltadaptrarna monteras redskapsrotatorn mellan redskapet och lastarens kopplingsplatta. Den är 
utrustad med en hydraulmotor och en svängring som tillåter 360° rotation. Maximal lastkapacitet är 1.200 
kg. Rotatorns kopplingsplatta är 255 mm längre bort från maskinens kopplingsplatta.

Lutningsadaptern är huvudsakligen avsedd för icke-hydrauliskt manövrerade redskap, men med det extra 
hydrauliska uttaget på lastaren är det möjligt att använda med hydrauliskt drivna redskap också som en 4 i 
1 skopa, pallgaffel med hydraulisk gaffeljustering, gripverktyg , osv .. samtidigt.

FUNKTIONER & FÖRDELAR

TILLVAL FÖR REDSKAP

Kompatibilitet

http://tiny.cc/attachmentrotator
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TILLVAL FÖR REDSKAP

REDSKAPSPLATTA
Denna platta kan svetsas till tillbehör som inte har MultiOne-
fästet som monteringsplatta, vilket gör alla tillbehör användbara 
på MultiOne. OBS: Följande måste kontrolleras innan denna 
kopplingsplatta används:
• Tillämpliga lagar och säkerhetskrav.
• Gränssnitt mellan maskin och hydraulkrets.

Mycket kompatibel Kompatibel Inte kompatibel

Modell Artikelnummer
Fästkopplingsplatta (som ska svetsas) för MultiOne - 6 mm tjocklek C880233
Fästkopplingsplatta (som ska svetsas) för MultiOne - 12 mm tjocklek C880236

Adapter för maskiner, för att ansluta standard 
enkelledningsanslutningar. Rekommenderas för redskap utrustade 
med hydraulcylindrar, inte med hydraulmotorer. Adaptern har 3 
linjer för att uppfylla anslutningarna med alla typer av tillbehör.

MULTIKONTAKTADAPTER FÖR MASKINER

Modell Artikelnummer
3 st hydrauliska kopplingar C880221

Mycket kompatibel Kompatibel Inte kompatibel

Modell Vikt Artikelnummer
SKID-STEER ADAPTER-platta / C890023
SKID-STEER ADAPTER-platta 36 kg C880230

SKID-STEER ADAPTER-PLATTA
Kopplingsadapter lämplig för att montera skid-
steer redskap på MultiOne minilastare.

Mycket kompatibel Kompatibel Inte kompatibel

Mått (mm)
A B C D E

Mod. 1 885 825 401 250 /

Mod. 2 543 362 238 / 597

1

2

Kompatibilitet

Kompatibilitet

Kompatibilitet
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