Nya Unimog UGE

-den

effektiva redskapsbäraren på väg och i terräng

Mercedes-Benz Unimog UGE
Mångsidig, Effektiv och Miljövänlig
Unimog UGE är smidig, flexibel och kra full, den klarar av många olika uppdrag på de flesta
underlag.
Med en Unimog åker du komfortabelt på motorvägen och kan sedan fortsä a rakt ut i ter‐
rängen där den tar sig fram lika bra där. Det finns oändliga möjligheter a montera olika
redskap på en Unimog UGE, fram, mi under, bak eller kanske på flaket.
Den kan utrustas med mekaniska kra u ag fram och bak. Kra u aget bak har full eﬀekt
upp ll 300 hk. Det finns även möjligheter ll kra u ag på motor och växellåda.

Motor

4 eller 6 cyl diesel Euro 6. 155 ‐ 300 hk, 650 ‐ 1200 Nm

Transmission Manuell 8 framåt, 6 bakåt

Hydraulsystemet har flera olika nivåer så a det kan driva de flesta redskapen som finns på
marknaden. En UGE går också a utrusta med upp ll 4 dubbelverkande hydraulikven ler
för manövrering av redskap. Flödet går a ställa in ll respek ve u ag och den går a få
med snöplogsavlastning, för a fördela vikten från redskapet ll framaxeln.

Bromsar

Trycklu , skivbromsar med ABS

Axlar

Portalaxlar med diﬀeren alspärrar

Hydraulik

Tryck 240 bar, flöde Krets I: 32 l/min, Krets II 55 l/min, llsammans 87 l/min

Vill ni använda den som dragare finns det flera olika lösningar med drag och u ag för tryck‐
lu sbromsar på släp, ABS‐u ag för släp samt flera olika elanslutningar.

Hy

Komfortabel panoramahy med god sikt och en ergonomisk föraplats

Totalvikt

7,5 ton ll 16,5 ton beroende på axlar och modell

Med alla dessa möjligheter är det ingen tvekan vilket di nästa fordon blir.

Op ons

Kra u ag med tapp fram och bak. Kra u ag med medbringare på motor
och på växellåda

Kontakta oss, så vi får boka in e möte och en provkörning.

Arbetsväxellåda totalt 16 + 14
Hydrostatdri , 0 ‐ 50 km/h steglöst
EAS ‐ automa sk växlingsmanövrering, kopplingsfri
Variopilot ‐ fly bar förarplats
Kra hydraulik Krets III och IV, 0 ‐125 l/min per krets ställbart flöde, 280 bar
Klippardörr med vridbar stol på höger sida
Parkeringsbroms på samtliga hjul
CTI ‐däcktrycksreglering. Påfyllning/tömning kan ske under körning
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