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MAX-8 CPCD35T8 
Ep-Equipment 

 
Med et højt effektivt AC-tranktionssystem, stort drejningsmoment, god kvalitet og en kraftig trækkraft, 

kan gaffeltrucken Max-8 ikke kun klare de mest ujævne overflader, men den holder samtidig også 

komforten på højeste niveau for brugeren. 

Max-8 er en multifunktionel diesel gaffeltruck med fuld friløft, som kan løfte op til 3,5 tons. 

Godt udsyn. Gaffeltrucken er designet for dig, 

der gerne vil have et godt udsyn, både foran, 

bagved og gennem taggitteret. Dette sikrer 

en optimale arbejdsforhold for føreren. 

 

Kvalitet. Gaffeltrucken er pålidelig, da dens 

kvalitet er i top. Selvom prisen er lav, er 

kvaliteten høj. 

 

God komfort. Der er sikret maksimal komfort 

i sædet med en ergonomisk placering af 

betjeningshåndtagene, som sikrer, at føreren 

ikke oplever ubehag. 

 

Kompakt bygget. Denne gaffeltruck er et 

ideelt valg til virksomheder, som har smalle 

rum og rækker, men stadig har 

minimumskrav til drejningsradius.
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Specifikationer 
 

Kapacitet 3500 kg. 

Driftstype Diesel 

Løftehøjde 4500 mm. 

Byggehøjde 2,20 m. 

Gaffellængde 1220 mm. 

Fabrikant Ep Equipment 

Motor Mitsubishi S4S Motor 

Masttype Triplex-Mast med fuld friløft 

Udstødningsklasse EURO IIIA Emission 

Aggregat Sideskift 

Brændstoftank 75 liter 
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