Underhaug Multisvans

Et solid og effektivt
transportredskap

Underhaug

Multisvans

Underhaug Multisvans
- for alle transport oppgaver
Underhaug Multisvans er et virkelig robust redskap for front- eller bakmontering som egner seg for alle
transportoppgaver. Den robuste konstruksjonen er laget for enkel og lett tilpassing til alle typer
frontlastere og hurtigkoplingsrammer. Kan også leveres med vanlig 3-punkt kopling.

Unikt redskap
Underhaug Multisvans er et unikt
multiredskap for handtering av stein og
mange andre lesse- og transport oppgaver
som: silofor, tørrgjødsel, ved, halm- og
høyballer, paller etc. Den kan brukes til det
meste.
Robust rammekonstruksjon
For å få den nødvendige styrke er rammen
laget av solide rør. Etter sammensveising
er hele konstruksjonen herdet etter
Kverneland spesielle herdemetoder. Det
samme skjer med tindene etter valsing.
Forskjellige tinder
Underhaug Multisvans leveres med bøyde

(960) eller rette (980) tinder med en
avstand på 10 eller 20 cm. To versjoner
leveres: en med arbeidsbredde på 150 cm
og en med arbeidsbredde på 200 cm.
De bøyde tindene er spesielt velegnet for
forskjellige lasteoppgaver og er meget god
for samling/svansing av stein. En slipper
å legge ryggen helt ned til bakken og får
derved mye bedre utsolding av jorda.
Siden hovedrøret kommer opp fra bakken
blir det mindre slitasje på røret.
Meget effektiv frontlaster
Utstyrt med dobbeltvirkende hydraulisk
toppstag er Underhaug Multisvans et
meget effektivt redskap til oppbryting av
stein og røtter. Montert på frontlasteren

er den et hendigt og effektivt redskap for
handtering av silofor, talle og tørrgjødsel.
De fire sidetindene gir god støtte på sidene
og gir mulighet for større last. Ved å ta bort
noen tinder kan Multisvans også være en
effektiv pallegaffel.
Stort utvalg av braketter
Som standard leveres Multisvans uten
tilkoplingsbraketter. I programmet inngår
braketter for: Trima, Ålø, Bergsjø, Ålø type
III, Stor Volvo, Liten Volvo og Stoll.
I tillegg 3-punkt brakett med tipp.
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Lengde tinder: Bøyd = 960 mm, Rett = 980 mm
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1. Brakett for Trima, Ålø, og Bergsjø lastere.
2. Brakett for Ålø lastere, type III.
3. Brakett for Volvo laster, type stor.
4. Brakett for Volvo laster, type liten.
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5. Brakett for Stoll laster.
6. Brakett for 3-punkt kopling med tipp.
7. Multisvans uten brakett. Den flate rammekonstruksjonen muliggjør
enkel tilpassing tilalle typer lastere.
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