BESØG OS PÅ CRONI.DK

PRODUKT KATALOG OVER
CRONI MINILÆSSERE

E-MAIL INFO@MAACHTECHNIC.DK

LÆS ALT OM VORES HISTORIE, CRONI L-80,
CRONI LH - 80, CRONI LH- 110, OG
HVORDAN AT JERES ARBEJDSOPGAVER
BLIVER NEMMERE MED MINILÆSSER FRA
CRONI

CRONI ER ET DANSK PRODUKT, SOM ER
DESIGNET OG UDVIKLET I DANMARK.

CRONI
HISTORIEN BAG
CRONI er en produktkategori hos Maach Technic,
som fokuserer på at lave den bedste minilæsser.
Maach Technic A/S er en familieejet virksomhed, som
befinder sig i Vodskov. Maach Technic er en
produktionsvirksomhed, med fokus på
landbrugsmaskiner. Virksomheden er ejet af familien
Rosbak, som står for den daglige drift og kontakt med
kunder.
Produktionen af CRONI og minilæsserne påbegyndte
da der var et behov for en minilæsser, som skulle være
mere kompakt, uden at gå på kompromis med
hverken funktionalitet eller kvalitet.
Vi har hos Croni stort fokus på at vores produkter
bliver produceret i den bedst mulige kvalitet. Dette
gør vi ved at indsamle vores komponenter hos
kompetente samarbejdspartner, hvor kvaliteten også
er i fokus. Minilæsserens kvalitet gør at maskinen har
lang holdbarhed, og kræver minimal vedligehold.
Dertil betyder det at maskinen vil kunne præstere det
maksimale når du arbejder med den.

CRONI
MODEL L - 80
Vores Croni model L-80 er produceret i 100% stål. Minilæsseren har flere fordele,
som udgør dens samlede unikke præstation. Minilæsseren er en kompakt og
stærk maskine, der gør at du kan komme omkring på små områder, uden at gå på
kompromis med maskinens præstation. Med Croni model L-80 kan du komme
igennem helt almindelige døre, grundet maskinens bredde.

TEKNISKE
INFORMATIONER
• Bredde 78 cm
• Topfart 12 km/t
• Fod- og håndgas
• Løftehøjde 235 cm
• Løftekapacitet 800 kg
• Tiplast 580 kg
• Længde 226 cm
• Højde 197 cm
• Egenvægt 940 kg
• Hydraulik flow 45 ltr/min
• Hydraulik flow 210 bar
• Hjul størrelse 5,75-12

CRONI
MODEL LH - 80
Vores Croni model LH-80 er produceret i 100% stål. Modellen er lille men stærk,
med en bredde 78 cm, og en 26 HK kubota motor kan minilæsseren klare de
opgaver den skal løse. Modellens løftekapacitet kan nå op på 800 kg – og med
tiplast op til 580 kg. Med en Croni Model LH-80 bliver det let at løfte genstande,
vedligeholde udendørs arealer og oprydningsopgaver.

TEKNISKE
INFORMATIONER
• Bredde 78 cm
• Topfart 12 km/t
• Fod- og håndgas
• Løftehøjde 275 cm
• Løftekapacitet 800 kg
• Tiplast 580 kg
• Længde 226 cm
• Højde 197 cm
• Egenvægt 940 kg
• Hydraulik flow 45 ltr/min
• Hydraulik flow 210 bar
• Hjul størrelse 5,75-12

CRONI
MODEL LH - 110
Vores Croni LH-110 er tilpasset så den vejer mere og har kraftigere hjul. Dette
er med til at gøre maskinen stærkere, så at den kan løfte mere. Maskinen kan
med sine 95 cm i bredden komme omkring på arealer, hvor pladsen er smal.
Maskinen passer til flere forskellige faggrupper, hvor maskinen skal kunne løfte
tunge genstande.

TEKNISKE
INFORMATIONER
• Bredde 95 cm
• Topfart 12 km/t
• Fod- og håndgas
• Løftehøjde 275
• Løftekapacitet 1100 kg
• Tiplast 720 kg
• Længde 239 cm
• Højde 197 cm
• Egenvægt 1160 kg
• Hydraulik flow 45 ltr/min
• Hydraulik flow 210 bar
• Hjul størrelse 23-8,5-12

CRONI
REDSKABER TIL MINILÆSSER
For at du kan få det bedste ud af din minilæsser, er
det vigtigt at du har de rette redskaber. Alle vores
redskaber til minilæsser er designet til at gøre dit
arbejde lettere. Alle redskaber kan derfor let på- og
afmonteres på din minilæsser, således dine
arbejdsopgaver hurtigere og lettere kan udføres.

LISTE AF REDSKABER
• Rive
• Rotorklipper
• Overfaldsskov
• Overfaldsgreb
• Kost
• Kantskære
• Skovl
• Hækkeklipper
• Løvsuger
• Pælebor
• Palle løfter
Samt mange flere, kontakt os for
komplet liste af redskaber.,

CRONI FORHANDLERE
Hos vores forhandlere kan du få rådgivning omkring brugen af vores minilæsser, for at du kan få det bedste ud af din
maskine. Vi har et tæt samarbejde med vores forhandlere, så vi i samarbejde sikrer at kvaliteten af servicen er i top.
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