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MULTIHOG CX SERIES
Multihog wordt volledig in Ierland gebouwd. Deze robuuste werktuigendrager is
verkrijgbaar in verschillende RAL‐kleuren.
De Multihog is een multifunctioneel voertuig die zich onderscheidt van alle andere
machines met een robuust ontwerp en extreme veelzijdigheid.
Met het snelwisselsysteem is het mogelijk binnen 2 minuten van aanbouwwerktuig
te wisselen waardoor deze machine multifunctioneel inzetbaar is.
De brede wielbasis en het lage zwaartepunt maken de machine tot een stabiel
voertuig.
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MOTOR

CX55
Kohler KDI1903TCR, 56 Pk, 42 kW, 1.9 liter, 3 cilinder Diesel motor
Koppel 225 Nm @ 1500 t/min,
brandstofverbruik Ca 1.8 l/h @25% belasting – Ca 3.5 l/h @ 50% belasting
Tier 4 Final, Stage III B, zonder gebruik te maken van partikelfilters of toevoeging van additieven
CE‐Homologatie nummer: e9*97/68PA*2011/88*3081*00

Emissiewaarden Tov Tier 4 Final
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CX75
Kohler KDI2504TCR, 75 Pk, 55.4 kW, 2.5 liter, 4 cilinder Diesel motor
Koppel 300 Nm @ 1500 t/min
Brandstofverbruik Ca 2.5 l/h @25% belasting – Ca 4.9 l/h @ 50% belasting
Tier 4 Final, Stage III B, zonder gebruik te maken van partikelfilters of toevoeging van additieven
CE‐Homologatie nummer: e9*97/68PA*2011/88*3081*00

Emissiewaarden Tov Tier 4 Final
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Het hoog koppel bij laag toerental resulteert in een laag verbruik van de machine voor uitvoeren van
taken, laag omgevingsgeluid, lage geluidwaarden in de cabine (< 80 dB)en weinig trillingen.
De tankinhoud van de dieseltank aan de rechterkant van de machine.
CX55=60L
CX55L=75L
CX55HD=75L
CX75=75L
CX75HD=75L
Zorgt voor een volledige werkdag zonder tussentijds tanken.
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3‐traps mechanische verdeelkast tot 100 kW belastbaar.

1
3

2

Op de motor is de Multihog verdeelkast gemonteerd.
De Multihog verdeelkast is onderhoudsvriendelijk en gebouwd om continu een 100 kW belasting
over te brengen op alle componenten.
Vanwege deze 3‐delige verdeelkast kan Multihog de totale lengte van de machine veel beter
optimaliseren omdat alle componenten niet lineair maar op 1 vlak op de motor gemonteerd zijn.
De Multihog verdeelkast heeft 3 plaatsen waarop de volgende componenten zijn gemonteerd.
1. Linksboven de variabele rijpomp met daarop de tandwielpomp voor de standaard
hydraulische functies.
2. De mechanische aftakas onderaan: deze kan in optie al dan niet gemonteerd worden (ook in
nabouw). De koppeling om de aftakas aan te drijven is ingebouwd in de Multihog verdeelkast.
Hierdoor kan de aftakas in‐ en uitgeschakeld worden en is de veiligheid ook te allen tijde
gegarandeerd, vermits de aftakas als draaiend deel volledig is afgeschermd in de doorgang door
het knikpunt van de CX.
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3. Rechtsboven worden de hydraulische load sensing pomp(en) gemonteerd. De CX kan
uitgerust, of zelfs na zijn geboorte anders worden uitgerust met:
A. Load‐sensing pomp met regelbaar debiet naar voor of achter 0‐80 l/min (CX55) of 0‐
100 l/min (CX75)
B. Load‐sensing pomp met regelbaar debiet naar voor of achter 0‐50 l/min
C. Load‐sensing pomp met regelbaar debiet naar voor 0‐80 l/min, naar achter 0‐30
l/min of omgekeerd
D. Load‐sensing pomp met regelbaar debiet naar voor 0‐50 l/min en achter 0‐50 l/min

Multihog Gear Box
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Basis specificatie
Hydrostaat transmission + stuur pompunit

Hydrauliek PTO
100 liters voor (CX75)
80 liters voor (CX55)
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Hydrauliek PTO
80 liters voor + 30 liters achter of 50 liters voor + 50 liters achter

Gear box met optie PTO unit
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Voor en achter hydrauliek PTO + voor mechanische PTO

Volledige uitvoering op de motor
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RIJCOMFORT
Permanente krachtige Hydrostatische 4‐wiel aandrijving d.m.v. Poclain wielmotoren.
Rijaandrijving met hoog koppel met “SD Traction Control” verkrijgbaar als optie op de modellen.

Keuze uit 3 rij‐instellingen en 3 versnellingen
Vooruit-achteruit knop

Snelheidsregelingshendel
Motortoerental hendel

Differentieelblokkering

Selectieknop rijmodus

Differentieelblokkering

1. Wegmodus: 3 versnellingen beschikbaar
1e versnelling : 0‐21 km/u
2e versnelling : 0‐28 km/u
3e versnelling : 0‐40 km/u
Motortoerental‐ en snelheidsregelingshendel zijn niet actief
Vooruit en achteruit bediening op joystick
Versnellingspedaal (gaspedaal) is actief (bediend met rechtervoet)

Rempedaal

Gaspedaal

Pagina 11 van 30
7-3-2016

2. Werkmodus: 1e en 2e versnelling beschikbaar
Motortoerental‐ en snelheidsregelingshendel zijn actief
Vooruit en achteruitbediening op joystick
Gaspedaal (rechtervoetbediening) heeft voorrang op ingestelde rijsnelheid (Push‐to‐go)
Vertragingspedaal (Inching pedaal) is actief (bediend met linkervoet)

Vertragingspedaal
(Inching pedaal)

Versnellingspedaal
(Gaspedaal)

Differentiaalblokkering beschikbaar in 1e versnelling
Comfort en actieve drive instelling aanwezig

3. Grasmodus: 1e en 2e versnelling beschikbaar
Motortoerentalhendel is actief
Snelheidsregelingshendel werkt anders
100% hendel open = pedaalkoers 0‐20 km/u
50% hendel open = pedaalkoers 0‐10 km/u
Vooruit en achteruit op joystick is NIET actief
Vooruit en achteruitbediening door versnelling en vertragingspedaal

Vertragingspedaal =
achteruit

Vertragingspedaal=
vooruit

Bij indrukken van beide pedalen stopt de machine tot beide weer losgelaten worden en 1 terug
ingedrukt.
Differentiaalblokkering beschikbaar in 1e versnelling.
Comfort en active drive instelling aanwezig.
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OPHANGING/UITRUSTING/VEILIGHEID
De Afgeveerde voor‐en achteras, voorzien van schokbrekers, zorgen voor zeer comfortabele
Rijeigenschappen

‐Hydrostatische “pivot steer” besturingssysteem
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Hydraulische schijfremmen, met pedaalbediening op de voorwielen

Multidisk parkeerrem op de voorwielen, schakelt automatisch in wanneer de bestuurder niet in de
stoel zit en wanneer de motor wordt uitgeschakeld.
Instelbare bodemvrijheid en instelbaar zwaartepunt voor grotere stabiliteit in geladen toestand en
optimale verdeling van de last over de assen door middel van verstelbare wielassen.

Pagina 14 van 30
7-3-2016

Standaard is de CX uitgerust met een manuele pomp om de stationaire parkeerrem tijdens storing
vrij te zetten zodat de machine kan getakeld worden.
Met een tweede handpomp kan door het omzetten van de desbetreffende kraan de cabine en het
achteropbouwframe in een servicepositie gekanteld worden.

Vrijzetting stationaire parkeerrem

Handpomp

Kranen voor keuze lift cabine of
lift achter opbouw

Hydraulisch kantelbaar opbouwframe achteraan
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CABINE/CHASSIS
Zeer hoge zichtbaarheid rondom (360°) en op de gekoppelde gereedschappen

Afgeveerde bestuurder cabine
Comfortabele lucht geveerde bestuurdersstoel

Verwarmde stoel (optie)
Cabineverwarming en –ventilatie standaard
Klimaatregeling met airconditioning (optie)
Gehomologeerde wegverlichting
Bijkomende set hoog‐gemonteerde wegverlichting (optie)
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Verwarmde voorruit (optie)
Zwaailicht en verwarmde buitenspiegels
Elektrisch verstelbare verwarmde spiegels (optie)
2 vooraan gemonteerde LED werklichten, extra werklichten voor en achteraan mogelijk in optie

Cabinedeuren zijn makkelijk te openen en uitstappen is makkelijk, zelfs met maximale stuuruitslag
naar links of rechts.

Openschuivende ramen (optie)
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Veiligheidsframe “ROPS” getest
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Gepoederlakte chassis, 2 lagen zinkrijke primer en hoogglans deklaag RAL‐kleur.
Standaardkleur carrosserie Geel en Oranje ‐ Speciale kleur (optie)
Hoge cabine (optie)
4 modellen beschikbaar:
CX55: Korte Chassis
3500 kg MTM
CX55L: Lange Chassis
3500 kg MTM
CX55HD: Lange Chassis
4000 kg MTM
CX75: Lange Chassis
3500 kg MTM
CX75HD: Lange Chassis
4000 kg MTM
Draaicirkel buitenkant:
CX55 : 5180 ‐ 5580 mm
CX55L/CX55HD & CX75(HD) : 5200 – 6400 mm
Laadvermogen van zowel voor‐ als achteras van 2500 kg
HYDRAULICA
Loadsensing techniek, zorgt voor optimale druk en liters waar nodig.
De pompen zijn van het merk Casappa. Deze zeer efficiënte technologie zorgt voor een forse
brandstofbesparing t.o.v.
conventionele hydraulieksystemen, lagere onderhoudskosten, en langere levensduur van
hydrauliekolie.
Hydraulische pomp opties (Keuze uit één van de vier mogelijke opties)
o load‐sensing pomp met regelbaar debiet naar voor of achter 0‐80 L/min (CX55) of 0‐
100 L/min (CX75).
o load‐sensing pomp met regelbaar debiet naar voor of achter 0‐50 L/min.
o load‐sensing pomp met regelbaar debiet naar voor 0‐80 L/min, naar achter 0‐30
L/min of omgekeerd.
o load‐sensing pomp met regelbaar debiet naar voor 0‐50 L/min en achter 0‐50 L/min.
Hydraulische ventielen opties
Joystick gecontroleerde bijkomende functies
o Rood en Geel dubbelwerkend vooraan (3 dubbelwerkende Totaal)
o Rood en Geel dubbelwerkende vooraan ( 3 dubbelwerkend totaal vooraan) en Groen
dubbelwerkend achteraan (1 dubbelwerkend totaal achteraan)
o Rood, Geel en Zwart dubbelwerkend vooraan(4 dubbelwerkende totaal) en Groen
dubbelwerkend achteraan ( 1 dubbelwerkend totaal). Opmerking: Niet verkrijgbaar
in combinatie met onderstaande 4 dubbelwerkende hendel ventielen met vlottende
stand.
Hendel gecontroleerde bijkomende hydraulische opties
o 4 dubbelwerkende hendel ventiel met vlottende stand ook geschikt voor triplex
maaier.
o T‐aansluiting achteraan ( Maximum aansluitingen achteraan ‐ 2 Dubbelwerkend )
o T‐aansluiting voor Hydraulische aftakas voor of achter
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KOPPELFUNCTIES VOOR WERKTUIGEN
VOORAAN
Joystickbediening voor de fronthef liftfunctie en het standaard dubbelwerkend hydraulisch ventiel
aan voorzijde.

Hydraulische Topstang
High Pressure Carry‐Over (optie)
Frontale 3‐punts aansluiting met mechanische vrijzetting voor onafhankelijke hef arm koppeling en
pivoterende ophanging van het werktuig.

Hydraulische pivotering

Cat 1 &2 aankoppeling + verschuifbare vanghaken
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Frontale Mechanische Aftakas (1000 t/min) volledig afgeschermd en in‐en uitschakelbaar d.m.v.
Geïntegreerde koppeling voor de aftakas in de verdeelkast

Bodemdrukregeling van gekoppelde werktuig (optie)
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ACHTERAAN
Horizontale en verticale rail voor bevestiging werktuigen achteraan.

Werktuigenlift achteraan (ca 1000kg hefvermogen) (optie)
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Mechanische aftakas achteraan, hydraulisch aangedreven (optie) (load sensing pomp 80 lt/min
nodig)
3500 kg trekvermogen met oplooprem (gelijkvormigheidsattest)
Trekhaak verschillende types (optie)
HD KOELSYSTEEM
Heavy duty koelsysteem, op alle vlakken: machine is geschikt voor extreme temperatuur
omstandigheden:
o CX55
 Olie : 20 kW. Koelcapaciteit
 Koelvloeistof : 32 kW. Koelcapaciteit
 Lucht : 6,5 kW. Koelcapaciteit
o CX75
 Olie : 30kW. Koelcapaciteit
 Koelvloeistof : 40 kW. Koelcapaciteit
 Lucht : 7,5 kW. Koelcapaciteit

AIR

WATER

OIL
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ONDERHOUD / AFTERMARKET
Verwijderbare radiator bescherming

Makkelijke toegang tot luchtfilter
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Service interval om de 500 draaiuren

Openklappende zijflanken links en rechts
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Kantelbare cabine.

Opbouwframe voor makkelijke toegankelijkheid.

Grote modulariteit in after‐market inzake aftakassen en pompen.
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AFMETINGEN
Type CX 55
Lengte
Breedte * (max.)
Hoogte * (max.)
Wielbasis
Leeggewicht
Maximaal asgewicht vooraan *
Maximaal asgewicht achteraan *
Gehomologeerd trekvermogen
MTM
Draaicirkel

3440 ‐ 3490 mm
1150 ‐ 1550 mm
1980 ‐ 2090 mm (lage cabine)
2075 – 2185 mm (hoge cabine)
1715 mm
1950 ‐ 2300 kg
2300 kg
2500 kg
3500 kg (geremd)
3500 kg
5180 ‐ 5580 mm

* Gegevens zijn afhankelijk van de bandenkeuze
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AFMETINGEN
Type CX 55L / CX55 HD
Lengte
Breedte * (max.)
Hoogte * (max.)
Wielbasis
Leeggewicht
Maximaal asgewicht vooraan *
Maximaal asgewicht achteraan *
Gehomologeerd trekvermogen
MTM
Draaicirkel

3640 ‐ 3690 mm
1150 ‐ 1550 mm
1980 ‐ 2090 mm (lage cabine)
2075 – 2185 mm (hoge cabine)
1900 mm
2200 ‐ 2500 kg
2500 kg
2500 kg
3500 kg (geremd)
3500 kg (4.000kg HD versie).
5200 ‐ 6400 mm

* Gegevens zijn afhankelijk van de bandenkeuze
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AFMETINGEN
Type CX 75 / CX 75 HD
Lengte
Breedte * (max.)
Hoogte * (max.)
Wielbasis
Leeggewicht
Maximaal asgewicht vooraan *
Maximaal asgewicht achteraan *
Gehomologeerd trekvermogen
MTM
Draaicirkel

3640 ‐ 3690 mm
1150 ‐ 1550 mm
1980 ‐ 2090 mm (lage cabine)
2075 – 2185 mm (hoge cabine)
1900 mm
2200 ‐ 2500 kg
2500 kg
2500 kg
3500 kg (geremd)
3500 kg (4.000kg HD versie).
5200 ‐ 6400 mm

* Gegevens zijn afhankelijk van de bandenkeuze
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BANDENKEUZE
Wheel /Tyre Options
A Continental (Contivan) 195/75/16 ‐‐ DxB:700x195mm ‐‐ 27,35kg ‐‐ CX Br:1130mm‐‐
Max aslast:2120Kg
B Continental (VancoWinter) 195/75/16 ‐‐ DxB:700x195mm ‐‐ 27,35kg ‐‐ CX Br:1130mm ‐‐
Max aslast:2120Kg
C BFG (Activan) 215/75/16 ‐‐ DxB:740x225mm ‐‐ 29,85kg ‐‐ CX Br:1190mm ‐‐
Max aslast:2500Kg
D Continental (MPT81) 315/55/16 ‐‐ DxB:750x320mm ‐‐ 50,35kg ‐‐ CX Br:1380mm ‐‐
Max aslast:2500Kg
E BFG (Mud Terrain) LT225/75/16 ‐‐DxB:758x225mm ‐‐ 29,35kg ‐‐ CX Br:1190mm ‐‐
Max aslast:2120Kg
F BFG (All Terrain) LT225/75/16 ‐‐DxB:758x232mm ‐‐ 29,35kg ‐ CX Br:1204mm ‐‐
Max aslast:2430Kg
G BFG (Activan) 225/75/16 ‐‐DxB:758x232mm ‐‐ 29,35kg ‐‐ CX Br:1204mm ‐‐
Max aslast:2500Kg
H BFG (Mud Terrain) LT245/75/16 ‐‐DxB:788x258mm ‐‐ 31,8kg ‐‐ CX Br:1256mm ‐‐
Max aslast:2500Kg
I BFG (Mud Terrain) 31x10.5x15 ‐‐ DxB:797x289mm ‐‐ 40,35kg ‐ CX Br:1316mm ‐‐
Max aslast:2060Kg
J BKT (Trac Master) 31x15.5x15 ‐‐DxB:810x395mm ‐ 50,65kg ‐ CX Br:1530mm ‐‐
Max aslast:2500Kg
K Titan Tire (Multi TR C/S) 31x13.5x15 ‐‐DxB:815x345mm ‐‐ 49,35kg ‐ CX Br:1430mm ‐‐
Max aslast:2500Kg
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