
 

 

Με τθν ιδιότθτά μασ ωσ Αποκλειςτικοί Επίςθμοι Ειςαγωγείσ, Διανομείσ & Επιςκευαςτζσ του Γαλλικοφ Κολοςςοφ  
MANITOU  για τθν Ελλθνικι Αγορά,  ςασ γνωρίηουμε ότι θ MANITOU ωσ καταςκευαςτισ των 1ων  Θεριηοαλωνιςτικϊν Μθχανϊν,  
των 1ων

  Μπετονιζρων και των 1ων
  Γερανϊν από το 1890,  είναι κι ο εφευρζτθσ των 4τρακίνθτων Περονοφόρων Ανυψωτικϊν 

Μθχ/των Ανωμάλου Εδάφουσ,  όπωσ και των Τθλεςκοπικϊν & Γερανοφόρων Ανυψωτικϊν Μθχ/των από το 1958 . 
Σιμερα θ MANITOU , μζςω τθσ Αντιπροςωπείασ μασ, παρουςιάηει και ςτθν Ελλάδα τθ Νζα τθσ Σειρά Βιομθχανικϊν 

Περονοφόρων “MI Range” .  Πρόκειται για ζνα εκπλθκτικϊν προδιαγραφϊν μθχ/μα κακϊσ φζρει τον πιο πρόςφατο,               
τον πιο εξελιγμζνο και τον πιο οικολογικό Πετρελαιοκινθτιρα τθσ (YANMAR) Ιαπωνίασ .  Επίςθσ, φζρει ενιςχυμζνο Διαφορικό  
& Αυτόματο Σφςτθμα Μετάδοςθσ ‘’Torque Converter’’ (OKAMURA) Ιαπωνίασ (το ίδιο που χρηςιμοποιεί και η ΤΟΥΟΤΑ),             
κακϊσ και Ηλεκτρονικό Κφκλωμα - Ηλεκτρονικά Μζρθ (DENSO) Ιαπωνίασ . Το καινοτόμο & ειδικά ςχεδιαςμζνο κακ’ φψοσ               
Compact αντίβαρο κακιςτά το ςυγκεκριμζνο μθχ/μα να ζχει από τισ μικρότερεσ ακτίνεσ περιςτροφισ ςτθν κατθγορία του  .           
Επίςθσ, χάρθ ςτισ 2(δφο) όπιςκεν οπζσ που φζρει επιτυγχάνεται ςτροβιλιςμόσ κι ανακφκλωςθ του αζρα για τθν βζλτιςτθ ψφξθ 
του ψυγείου . Επιπλζον, ενιςχφεται ςθμαντικά θ αποτελεςματικότθτα και ο όγκοσ τθσ ειςαγωγισ αζρα, κακϊσ είναι 
τοποκετθμζνθ ψθλά, πάνω ςτο Head-Guard, μειϊνοντασ αιςκθτά τθν κατανάλωςθ καυςίμου, λόγω τθσ πιο άμεςθσ απόκριςθσ 
του γκαηιοφ ςτισ χαμθλότερεσ ςτροφζσ του κινθτιρα . Εξίςου, ςθμαντικι είναι και θ Εξωτερικι κατακόρυφθ εξάτμιςθ, χάρθ ςτθν 
οποία εκμθδενίηεται θ δθμιουργία ςκόνθσ από τθν απόλθξθ μιασ κοινισ εξάτμιςθσ και θ ειςπνοι των αερίων που διαχζονται . 

Η Σειρά MI ζχει ςθμειϊςει μεγάλθ επιτυχία και διανζμεται με αποτελεςματικότθτα από δίκτυα όπωσ τθσ TOYOTA 
Γαλλίασ,  κακϊσ θ  MANITOU  καταςκευάηει τα Περονοφόρα τθσ  TOYOTA  ςτο  Εργοςτάςιό τθσ  ςτο  ANCENIS  τθσ  Γαλλίασ . 

Τζλοσ,  θ MANITOU αποτελεί πρωτοπόρο Εταιρεία με πάνω από 600 Αντιπροςϊπουσ ςε περιςςότερεσ από 120 χϊρεσ,  
ζνα επίτευγμα που οφείλεται ςτο πολυβραβευμζνο και μοναδικό ςτο είδοσ του After-Sales ςφςτθμα εξυπθρζτθςθσ πελατϊν  

ςε Service & Ανταλλακτικά .  

 

Καινοφργιο & Αμεταχείριςτο Πετρελαιοκίνθτο Περονοφόρο Ανυψωτικό Μθχ/μα Αντιβάρου 
(Brand-New & Unused Diesel Counter Balance Forklift Truck) 

 
Μάρκα (Brand):  MANITOU (Γαλλίασ)  

 

Τφποσ (Type):  MI 30 D  Series 

 

Ανυψωτικι Ικανότθτα (Lifting Capacity):  3.000kg 

 

Μζγιςτθ Δυνατότθτα Ανφψωςθσ:  4.500mm 
(Lifting Height) 

 

Τφποσ Ιςτοφ (Mast Type):  FULL-FREE ‘’TRIPLEX’’ 
*Ειδικόσ 3πλόσ Ιςτόσ Ελεφκερθσ Ανφψωςθσ+ 
Ιδανικόσ για Φορτοεκφόρτωςθ (2

θσ
 άνω παλζτασ) 

ςε CONTAINER και γενικά ςε μζρθ με Χαμθλό  Φψοσ 

 

Συνεπτυγμζνο Φψοσ Ιςτοφ (Mast Closed Height):  2.165mm 

 

Ελεφκερθ Ανφψωςθ (Free Lift):  1.410mm 

 

Καφςιμο (Fuel):  DIESEL 

 

Κινθτιρασ (Engine):  ‘’NEW-TYPE’’ YANMAR-JAPAN 4TNV94L-BXPHZ / 4κφλινδροσ, 4χρονοσ, Υδρόψυκτοσ εν ςειρά 
3.054cc - 49ps ,  16VALVE  (EPA-Tier III / EURO-Stage IIIB)  ‘’Νζασ Αντιρρυπαντικισ - Τεχνολογίασ’’ , 
‘’Μειωμζνων dB Θορφβου’’  &  ‘’Ιδιαιτζρωσ Χαμθλισ Κατανάλωςθσ’’ 

 

Μετάδοςθ Κίνθςθσ (Transmission):  Αυτόματθ / Torque Converter  μζςω ενόσ Χειριςτθρίου (εμπρόσ - όπιςκεν)  

 

Άξονεσ / Τροχοί (Axles / Wheels): 2 / 4 

 

Εμπρόςκιοι Τροχοί / Ελαςτικά (Front Wheels / Tires):  2 x Πνευςτά Ελαςτικά  28x9-15 (12pr) 

 

Οπίςκιοι Τροχοί / Ελαςτικά (Rear Wheels / Tires):  2 x Πνευςτά Ελαςτικά  6.50-10 (10pr)   

 

Βαςικζσ Διαςτάςεισ (Basic Dimensions):  Μικοσ 2.715mm / Πλάτοσ 1.225mm / Φψοσ 2.165mm 

 

Ακτίνα Περιςτροφισ με Ευρωπαλζτα ςτο 1.200mm:  4.340mm   
(Turning Radius with Europallet at 1.200mm) 

 

Εξάρτθμα 1 (Attachment 1):  Εργοςταςιακά Ενςωματωμζνθ ‘’Integral’’ Υδραυλικι  
Πλάγια Μετατόπιςθ Φορτίου με 3ο & 4o Εργοςταςιακό χειριςτιριο και 3θ & 4θ  
Εργοςταςιακι γραμμι παροχισ υδραυλικοφ κυκλϊματοσ   

 

Εξάρτθμα 2 (Attachment 2):  Εργοςταςιακι Εξωτερικι Κατακόρυφθ Εξάτμιςθ                   
 

Εξάρτθμα 3 (Attachment 3):  Προςτατευτικό πλζγμα φτερωτισ κινθτιρα για λόγουσ αςφαλείασ   

 

Πιροφνια (Forks):  1.150mm ι και μακρφτερα κατόπιν διακεςιμότθτασ



 

 

Σθμείωςθ 1 (Mark 1):  Το ςυγκεκριμζνο μθχ/μα φζρει Ενδείξεισ, Φωτιςμό και Σθμάνςεισ Σφμφωνα με τον Κ.Ο.Κ. 
 

Σθμείωςθ 2 (Mark 2):  Ο ςυγκεκριμζνοσ τφποσ MI 30 D περονοφόρου ανυψωτικοφ μθχ/τοσ τθσ MANITOU ζχει εκ’ ςυμμορφωκεί ςφμφωνα       
με τισ πιο πρόςφατεσ Ευρωπαϊκζσ οδθγίεσ, του ζχει εκδοκεί Γενικι Ζγκριςθ Τφπου, φζρει πάνω του Εργοςταςιακι ςιμανςθ CE ςτο ID plate, 
κατζχει Εργοςταςιακι Βεβαίωςθ CE με τον ατομικό ςειριακό αρικμό πλαιςίου του και παραδίδεται με Πιςτοποιθτικό Καταλλθλότθτασ          
από Εγκεκριμζνο Επίςθμο Φορζα.  Με όλα τα παραπάνω απαραίτθτα δικαιολογθτικά το μθχ/μα βγάηει άμεςα πινακίδεσ Μ.Ε.                             
με μοναδικι οικονομικι επιβάρυνςθ το παράβολο τελϊν τουσ 
 

Σθμείωςθ 3 (Mark 3): 
 
Κακαρι Αξία Μθχ/τοσ: 

 

Φ.Π.Α. ςτην ανωτζρω τιμή δεν ςυμπεριλαμβάνεται και βαρφνει τον αγοραςτή 
 
Τρόποσ Πλθρωμισ: 
 

Παράδοςθ: 
 

Εγγφθςθ: 

 

Αξεςουάρ 1 (Accessories 1):  Σε περίπτωςη όπου επιθυμείτε Super Elastic Συμπαγή Ελαςτικά 3ών Στρώςεων , επικοινωνήςτε για λεπτομζρειεσ 
και διαδικαςτικά με το τμήμα αντ/κών  <<υπάρχει διαρκήσ! παρακαταθήκη!>>  &  <<προςφζρονται ςε πολφ προνομιακζσ! τιμζσ!>> 

 

Αξεςουάρ 2 (Accessories 2):  Σε περίπτωςη όπου επιθυμείτε Εργοςταςιακή Μεταλλική ‘’EXECUTIVE’’ Καμπίνα Χειριςτή , επικοινωνήςτε για 
λεπτομζρειεσ και διαδικαςτικά με το τμήμα αντ/κών   <<υπάρχει διαρκήσ! παρακαταθήκη!>>  &  <<προςφζρεται ςε πολφ προνομιακή! τιμή!>> 

 
 
 
 
 
 
 

για την 

 

Ημ/νία: 
Ιςχφσ Προςφ.: 

  


