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DE MAXO-SERIE
LAADCAPACITEIT

MOTORVERMOGEN

HYDRAULISCH SYSTEEM

HEFHOOGTE

MAXO 57S

2100 kg (met contragewichten)

57 pk / 42 kW bij 2600 omw/min

80 l/min

3300 mm

MAXO 57D

2100 kg (met contragewichten)

57 pk / 42 kW bij 2600 omw/min

80 l/min

3300 mm
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Cast Maxo is het huidige topmodel
van ons assortiment.
Hij wordt geproduceerd in twee watergekoelde versies met een
dieselmotor met 57 pk met een verschillend snelheidssysteem.
Een zeer krachtige en robuuste machine, geschikt voor meerdere
toepassingen, met name in de landbouw en de bouw.
Alle modellen kunnen worden voorzien van cabineverwarming en
airconditioning.
De joystick met 11 functies is standaard op alle Maxo-modellen
en is in een ergonomische versie beschikbaar als optie.
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WERKLAMPEN

WEGVERLICHTING

Krachtige
led-werklampen.

Goedgekeurde wegverlichting,
gebouwd met schokbestendige
en slijtvaste materialen.

AFDEKKING

Thermogevormde en
geluiddichte afdekking
achter, met grote
ventilatieopeningen.

>>>>
>>>>
>>>>
Landbouw
Fokkerij
Groenonderhoud
Bouw
Wegonderhoud

Compact
en robuust.
SINGLE SPEED

Kohler KDI 1903TCR / Stage V-dieselmotor
Poclain-wielmotoren met één versnelling
Snelheid 18 km/h
Elektrische differentieelvergrendeling
Hydraulische zelfnivellering met dubbele cilinder
12V- en 165W-netuitgang
Led-werkverlichting
Digitaal dashboard
Verstelbare, ergonomische zitting met
veiligheidsgordel en armleuningen
Tractorwielen 31x15.00-50
Geïntegreerde contragewichten van 185 kg
Gewicht 2300 kg

DUAL SPEED

Kohler KDI 1903TCR / Stage V-dieselmotor
Poclain-wielmotoren met twee versnellingen
Snelheid 10-30 km/h
Elektrische differentieelvergrendeling
Hydraulische zelfnivellering met dubbele cilinder
12V- en 165W-netuitgang
Led-werkverlichting
Digitaal dashboard
Verstelbare, ergonomische zitting met
veiligheidsgordel en armleuningen
Tractorwielen 31x15.00-50
Geïntegreerde contragewichten van 185 kg
Gewicht 2350 kg

ALL BLACK

Maxo All Black Edition is beschikbaar
als optie voor alle modellen uit de
Cast Maxo-reeks.
De sablè-afwerklaag is
kras- en oliebestendig.

Een versie met een
agressieve optiek.
Cast Maxo in donkere uitvoering.
De All Black Edition-versie vertegenwoordigt
het topsegment en de antracietgrijze kleur met
matte afwerking van het type sablè geeft een
uiterst agressieve look. Hierdoor is het een mooi
voertuig om naar te kijken, maar is het vooral
beter bestand tegen omgevingsinvloeden,
krassen en contact met olie en brandstoffen.
Een versie voor de veeleisende professional
die graag opvalt met een zeer fascinerende
machine met een onbetwist karakter.

