
Semax heftruck

Categorie Heftruck

Bouwjaar 2007

Stocknumber 0002515

Prijs (ex btw) € 17.750,-

Brandstof Diesel

Bedrijfsuren 8.692 h

Vermogen 149 kW (203 PK)

Gewicht 15.900 kg

Lengte 454 cm

Breedte 200 cm

Hoogte 338 cm

Hefhoogte (cm) 400 cm

Hefcapaciteit (kg) 5.600 kg

Mastdelen 2

Algemene staat Zeer goed

Technische staat Zeer goed

Optische staat Zeer goed

Beschrijving
Te koop

Semax P50H-D 5.6 Ton Diesel Heftruck

Met nette volledig dichte cabine voorzien van alle opties (Airco
en verwarming, verlichting, ruitenwissers, radio)
Heftruck verkeerd in uitstekende staat !

Ideaal voor het laden en lossen van waardevolle en breekbare
goederen door het uitschuifvermogen van deze truck.
Door de compacte bouw van de truck, en toch een
hefvermogen van 5.600 kg ook uitermate geschikt voor een
magazijn.
Het laden en lossen vanuit een vrachtwagen wordt met deze
truck een groot gemak. 
Ook als er meerdere lagen geladen en gelost dien te worden,
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dit door de unieke functies van deze truck. 

Met Iveco 6 cilinder Turbo dieselmotor

Merk : Semax
Model : P50H-D
Serie nr : 1138
Bouwjaar : 2007
Vermogen: 149kW
Brandstof : Diesel
Hefhoogte : 4000 cm
Uitschuif lengte : 80 cm
Doorrijhoogte : 340 cm
Hefcapaciteit : 5.600 kg
Eigen gewicht : 15.900 kg

Met 2-delige mast
Met 6 x Massieve comfort banden
Met goedwerkende verlichting en knipperlichten

Bandenmaten : 
Voor : 2 x 9.00- 20 ( 80 % )
Achter : 355/65-15 ( 80 % )
Afmetingen zijn exclusief lepels

Verder in keurige staat en direct mee te werken!

Ook voor keuring, transport en onderhoud bent u bij de
specialisten van onze firma aan het juiste adres.
Ook voor aankoop / lease van gebruikte en nieuwe heftrucks
bent u bij ons aan het juiste adres.

Kijk ook op onze website, www.homborg.nl voor ons complete
aanbod !

Type- en specificatiefouten zijn voorbehouden
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