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Specificatieblad

MLT 741 100
Verreikers



Capaciteit Metrisch Imperiaal

Max. capaciteit 4100 kg 9020 lbs

Max. hijshoogte 6.90 m 22 ft 8 in

Lostrekkracht aan de bak 5550 daN -

Gewicht en afmetingen

Leeg gewicht (met vorken) 7475 kg 16445 lbs

m4 - Bodemvrijheid 0.44 m 1 ft 5 in

l2 - Overall length to carriage (with hitch) 4.92 m 16 ft 2 in

b1 - Totale breedte 2.40 m 7 ft 10 in

h17 - Totale hoogte 2.35 m 7 ft 9 in

Wa1 - Draaistraal (buitenkant wielen) 3.92 m 12 ft 10 in

Motor

Merk Deutz Deutz

Antivervuilingsnormen Stage 3B Stage 3B

Vermogen 101 ch / 74.40 kW 101 hp / 74.40 kW

Nominale tractiekracht belast 7030 daN -

Transmissie

Type Koppelomvormer Koppelomvormer

Hydraulische

Hydraulisch debiet - Druk 150 l/min - 270 bar  -
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Siège Social
430 rue de l’Aubinière - 44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33(0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com

Deze publicatie geeft een beschrijving van de versies en configuratiemogelijkheden van de Manitou-producten, waarvan de uitrusting kan verschillen. De afgebeelde uitrustingen in deze brochure
kunnen standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de versies. Manitou behoudt zich het recht voor om op te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving de vermelde specificaties te
wijzigen. De weergegeven specificaties zijn niet bindend voor de fabrikant. Voor meer bijzonderheden kunt u uw Manitou dealer raadplegen. Dit document is niet contractueel. De presentatie van de
producten is niet contractueel. Specificatielijst is niet uitputtend. De logo’s, evenals de visuele identiteit van de onderneming zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden
gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto’s en schema’s in deze brochure zijn bedoeld als informatie en zijn indicatief.
MANITOU BF NV - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Kapitaal: 39 547 824 euro - 857 802 508 RCS Nantes


