De MMB is zowel te koop als te huur.
Vraag naar de voorwaarden als u de
MMB wilt uitproberen. Er zijn een
aantal standaarduitvoeringen leverbaar,
dit zijn de brandweeruitvoering, de
persluchtuitvoering en de uitvoering
met vlakke laadvloer. Overige
uitvoeringen kunnen naar wens
geconstrueerd worden.

Technische gegevens
Afmeting vlakke laadvloer:
1980x1150x100 mm
(L x B x H)
Afmeting brandweeruitvoering:
1980 x 1150 x 1100 mm
(L x B x H)
Hoogte laadvloer variabel, van
aanhangwagen tot bestelbus.
Laadvermogen voldoende voor
kar tot 750kg totaalgewicht.
Bus tot max. laadvermogen.
Opties: Elektrisch heffen.
Handmatig, elektrisch en volhydraulisch in- en uit rijden.
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De constructie van de MMB is degelijk
en sterk. Eenmaal uit de bus kan de
MMB makkelijk verplaatst worden
door de aanwezige wielen. Er zijn
voorzieningen voor het aanbrengen
van een slot. Doordat de gehele
laadoppervlakte van de bus of
aanhanger wordt gebruikt maakt u
optimaal gebruik van de ruimte. De
MMB is ontwikkeld uit oogpunt van
ergonomie en gemak.

De MultiMobiBox (MMB) is een
ideaal hulpmiddel voor het veilig
transporteren van (zware) producten.
De MMB is compact en makkelijk te
vervoeren en past in de standaard
uitvoering van de meeste bestelauto’s
en op alle aanhangers. De MMB heeft
standaardmaten maar kan op verzoek
ook op maat gemaakt worden.

De voordelen:
Veilig en ergonomisch vervoeren
van zware en/of losse producten.
Voorkomt onnodig tillen
Makkelijk ver- en uitwisselbaar
In elke uitvoering/mogelijkheid te
krijgen, zoals handmatig,
elektrisch of hydraulisch
in- en uitrijden
Op maat leverbaar

Of u nu in de bouwsector, het transport
of de industrie werkzaam bent, de MMB
kan u van een
heleboel gemakken
voorzien. Omdat
de MMB snel
in- en uitgeladen
is, kan veel tijd en
tilwerk voorkomen
worden. De MMB
uit de bus of van
de aanhanger
en u kunt het
transportmiddel
weer voor andere
doeleinden
inzetten.

