
Alle modellen hebben nitron staal cilinderstangen 
 
• Nitron staal is taaier.
• Er kan geen oppervlakte roest optreden, groot voordeel voor  
   machines die in ammoniak draaien of in andere agressieve stoffen.
• Geen enkel ander merk heeft dit.

Giek met 2 hefcilinders 
 
• Betere krachtverdeling over die giek in vergelijking met de  
  machines die maar 1  hefcilinder hebben.

Hef cilinders zitten verwerkt aan de binnenkant van de giek 

• Meer zicht langs de giek.
• Betere bescherming van de cilinder.

Alle modellen hebben dubbel scharnierpunt in het midden 

• Kortere draaicirkel.
• Betere bodemaanpassing bij oneffenheden van de bodem.

100% sper differentieel 

• Het motorvermogen kan met 100% sper beter worden benut. 
• Andere merken hebben vaak maar 45% sper.

Alle machines hebben dikke pennen in de draaipunten van 50 mm
 
• Andere merken hebben vaak 35 mm.

Contant motor toerental regeling 

• Bij gebruik van bijvoorbeeld een veegmachine wordt een toerental ingesteld en 
  het gaspedaal wordt het rijpedaal, de rem hoeft niet te worden gebruikt.  
• Minder brandstof gebruik.
• Minder warmte ontwikkeling en slijtage 
• Comfort verhogend. 



Oliekoeler en radiator voor koelwater zijn naast elkaar geplaatst 

• Beide worden gekoeld door ‘verse’ koude lucht, wanneer ze achter elkaar  
   geplaatst zijn wordt er ‘gekoeld’ met warme lucht.
• Veel merken hebben dit niet.
• Beter te reinigen. 

Goed toegankelijke starthulp en massaschakelaar 

• Wanneer de motorkap wordt geopend kunnen meteen startkabels 
   geplaatst worden.
• Massaschakelaar is standaard bij elke Manitou machine.

Zitvlak is gemonteerd op silent-blokken 

• Trillingen door de motor worden opgevangen door de silentblokken  
   waardoor het comfort voor de chauffeur enorm toeneemt. 

Vlakke vloer 

• Voor veel werkzaamheden met een shovel moet er veel op en af  
  gestapt worden waarbij een vlakke vloer een groot voordeel is.

Standaard arretering voor hydraulische functie 

• Voor het gebruik van bijvoorbeeld een veegmachine kan de arretering 
   worden geactiveerd door beide knopjes 5 tellen in gedrukt te houden.  
   Dit is voor het comfort van de chauffeur.
• Bij veel andere merken is dit niet standaard.

Bij alle machines kan het zit gedeelte worden gekanteld
 
• Goed toegankelijk voor onderhoud.

Alle machines hebben heavy duty assen 

• Zware assen die de belasting goed aankunnen.
• 6 gats aansluiting, andere merken hebben vaak 5 gats wiel aansluiting. 


