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Мотокарите KingLifter на TERBERG предлагат
гъвкавост и надеждност
Холандска компания, специализирана в производството на терминални влекачи за пристанища и летища,
на широка гама мотокари с възможност за прекачване
към камиони под марката KingLifter.
Моделът KingLifter MC съчетава най-доброто от компактния модел S и гъвкавия модел M. Когато пространството за маневриране е ограничено, изисква се мощна товароподемност от 2 500 кг., моделът МС е точната
машина за това.
Освен дейността, която извършва машината от значение е и нейния външен вид и в тази насока TERBERG
отделят специално внимание на антикорозионната
защита. Всички модели са оборудвани с работни светлини, сигнална лампа, ръчна спирачка и усилвател на
волана. Двигателят е лесно достъпен за преглед и ремонтни работи.
Моделите на марката TERBERG могат да се използват в
селскостопанския сектор, индустрията, строителството,
при транспортирането на дървесина и други индустриални материали, рамки за врати и прозорци, рециклиращата промишленост и навсякъде при труден терен.
Машините се предлагат с мощен дизелов двигател с
директно впръскване Yanmar, ниско собствено тегло,
изключително здрави и лесно достъпни за преглед и
ремонт, ниски експлоатационни разходи, ергономично
място за оператора и възможност за задвижване 4х4 за
трудни терени.
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Мотокарите KingLifter на TERBERG предлагат гъвкавост
и надеждност – може да товарите и разтоварвате камиони без да е необходимо да се търси подемна машина
за всяко качване и сваляне на товара, повече доставки
за по – малко време. Възможно е да прикачвате моделите KingLifter на различни камиони, не се налага
ръчно товарене и разтоварване, имате много добра
маневреност и не зависите от наличието на техника за
товаро - разтоварни работи при клиента.
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Area of application:
• Agricultural sector
• Industry
• Building materials,
e.g. transporting wood,
steel, insulation materials,
window frames and doors
and other long loads.
• Gas industry

