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MX F303 MX F304

Mechanisch parallelogram NEE JA

Vermogen tractor 50 - 120 pk 50 - 120 pk

Maximale hoogte op draaipunt* 3.20 m 3.20 m

Maximale hoogte onder horizontale bak 2.95 m 2.95 m

Maximale hoogte onder uitgekiepte bak# 2.40 m 2.40 m

Uitkiphoek op maximale hoogte# 48° 48°

Uitkiphoek op de grond 45° 45°

Graafdiepte 0.15 m 0.15 m

Opbreekkracht op draaipunt* 1550 kg 1550 kg

Capaciteit op draaibut over totale hoogte 1400 kg 1400 kg

Hefkracht op palletvork 60 cm vooraan de vorken

op de grond 950 kg 1200 kg
2 m vanaf de grond 875 kg 1175 kg
3 m vanaf de grond 770 kg 1175 kg
maximale hoogte 750 kg 1175 kg

Hef tijd 3 sec 3 sec

Uitkiptijd 1.4 sec 1.4 sec

Gewicht zonder toebehoren 375 kg 422 kg
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HET CLEAR-LINK SYSTEEM 
PARALLELOGRAM

Een exclusief mechanisch paralellogram concept 
biedt maximale nivellering en nog belangrijker 
het is perfect geïntegreerd in de laadarm 
voor optimaal zicht. met minder scharnieren 
dan de klassieke parallelgeleiding waardoor 
onderhoudskosten en de levensduur van de 
lader toeneemt.

GEÏNTEGREERD HYDRAULISCH 
SYSTEEM

Het hydraulisch circuit is volledig 
geïntegreerd in de laadarm voor 
maximale bescherming.

BEDIENINGSHENDEL

De bedieningshendel is 
gebruiksvriendelijk en ergonomisch. 
Met de eenhendelbediening 
combineer je het heffen en kippen, 
en de zweefstand bevordert het werk 
met allerlei soorten van werktuigen.
Beschikbaar met ECOPILOT/PROPILOT (be-
diening met kabels) of  TECHPILOT (elektro-
nische bediening).

EEN LADER SPECIAAL GEMAAKT 
VOOR DE WIJN EN BOOMGAARD

E X C L U S I V I T E I T  M X EFFICIENTE EN 
COMPLETE VEILIGHEID

Ontwikkeld voor zwaar 
werk biedt de F300 series 
lader ongeëvenaarde 
prestaties. Compact en 
krachtig. Hij biedt een 
hefkracht van 1175 kg met 
een hefhoogte van 3,2 
meter.

Gegevens met een druk van 190 bar en een 
opbrengst van 60 liter/min. 
Deze gegevens kunnen variëren naargelang het type 
tractor.
*   Alleen de nuttige lasten zijn van betekenis. De 

waarden op de grond op op draaipunt zijn van 
weinig belang.

# Waarden behorend bij een pelikaanbak.
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GRONDBAK - BT
Grondbak voor het laden 
van gravel, zand, aarde en 
andere materialen...

Oorspronkelijke slijtrand. 
Optionele geklonken tanden of 
slijtrandbescherming (400 HB).

Aanbevolen breedte 1.30 en 
1.50 m

PELIKAANBAK - BMS M
Pelikaanbak voor grote 
hoeveelheden zoals,  
compost, hout, etc.

Aanbevolen breedtes :                    
120 m, 1.35 m en 1.55m

PALLETBORD MET 

LEPELS - TR
Geschikt voor alle 
soorten pallets. Geleverd 
met FEM 2A lepels.

Aanbevolen hefkracht 1.650 kg

OPTIMALE PRESTATIE

Net als de MX F300 serie lader 
is de MX R12 Fronthef voor de 
specifieke vraag van de wijngaard en 
boomgaard eigenaren ontwikkeld. 
Hij heeft een hef capaciteit van 
1200 kg en 2 verschillende 
posities van de armen (vast 
en verstelbaar) ideaal voor het 
contact met de grond.

PERFECT VOOR UW WERKTUIGEN

De MX R12 fronthef heeft verstelbare armen 
waardoor deze zeer geschikt is voor CAT 1 en 2. 
Dit exclusieve systeem zorgt ervoor dat hij 
veelzijdig is en comfort biedt. De gebruiker 
kan in seconden de armen verstellen zonder 
gereedschap te gebruiken.

PARTICULARITÉS

• CAT 1-2 armen in breedte verstelbaar
• CAT 1 en 2 automatische koppelingen
• CAT 1 hefkogels
Options : 
• MX Aftakas (1000 omw/min met de klok mee vanuit de cabine)

• Shock Eliminator®
• MX Eenhendelbediening met bowdenkabels (DW 

met zweefstand)
• Extra hydraulische slangen aan de voorzijde van de 

fronthef

GEWICHTEN VOOR DE 
PERFECTE BALANS 

De 3-punts gewichten 
van 250 kg en 400 kg 
CAT 1 zijn uitermate geschikt 
voor in de MX-Fronthef. 
Het 400 kg gewicht kan ook 
gebruikt worden voor CAT 2. 
waardoor deze zeer flexibel in 
te zetten is.

FRONTHEF EN GEWICHTEN:
COMPACT, SPECIAAL GEBOUWD EN PERFECT GEINTEGREERD

WERKTUIGEN

665 tot 895 mm

LADER EN FRONTHEF 
100% TE COMBINEREN 

GEMEENSCHAPPELIJKE
DELEN

Het chassis, de hydraulische 
verdelen en de SHOCK 
ELIMINATOR zijn voor zowel 
de MX-voorlader als de MX-
Fornthef hetzelfde.

ONTWERP

Bij het ontwerpen van de 
lader en de fronthef verzekerd 
MX dat de individuele 
prestatie is gewaarborgd.

E X C L U S I V I T E I T  M X
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19, rue de Rennes
B.P. 83221
FR-35690 ACIGNÉ
Tél : +33 (0)2 99 62 52 60
Fax : +33 (0)2 99 62 50 22
Email : contact@m-x.eu
Site web : www.m-x.eu
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