
GiANT
Minilastare

Giant minilastare erbjuder tillsammans med din lokala åter-
försäljare ett demo besök med möjlighet att prova den 
marknadsledande minilastaren.

www.giantminilastare.se



Giant minilastare
Lastaren produceras i Holland och har visat sin styrka och tillförlitlighet under många år 
av hård användning. Alla modeller utom skidsteer och D204SW  modellen är som stan-
dard utrustade med hydraulisk redskapslåsning. Sk och SW modellerna har en hydraulisk 
hjulmotor på varje hjul. SW modeller har elektrisk anslutning av differentialbromsar. X-tra 
modeller har en lägre infästning vid  lyfttorn. Detta innebär att X-tra modeller har ex-
traordinärt hög lyftkapacitet i förhållande till sin egen vikt. Detta används i branscher där 
lyftkraften är mycket viktigt, entreprenad och byggbranschen, etc.

Giant minilastare
· 34 modeller
· Hög lyftkraft
· Låg vikt
· Många utrustningsmöj- 
  ligheter
· Dubbla hydraulpumpar
· 28 km/t
· HD axlar
· Pro Inch
· Stabilo
· Hydrostatisk transmission
· 100% differentialspärr

Maskinerna finns i 

många storlekar 

beroende på behov och 

sammanställs enligt 

dina önskemål.



JRJ

Giant Minilastare är byggda efter önskemål och behov.

Det breda utbudet av optioner gör 
maskinen användbar i alla branscher.



D332SWT X-tra
Lyftkapacitet 1400 kg
Egenvikt 1550 kg
Kubota motor
33 HK
19 km/t
Lyfthöjd 207 cm
Hydraulflöde ltr./min 42
Bredd 110 cm

V452T HD X-tra
Lyftkapacitet 2250 kg
Egenvikt 2770 kg
Kubota motor
45 HK
28 km/t
Lyfthöjd 250 cm
Hydraulflöde ltr./min 51
Bredd 110 cm

V5003T X-tra
Lyftkapacitet 2900
Egenvikt 3100 kg.
Kubota motor
50 HK
25 km/t
Lyfthöjd 266 cm
Hydraulflöde ltr./min 53
Bredd 134 cm

Utrustningsmöjligheter
Dubbla hydraulpumpar, hytt, ljus, fällbar tak, aircon, lastarm dämpare, stabilo, pro-inch, trepunktslyft 
och mekaniska kraftuttag, motorvärmare, och många många fler möjligheter!

STORSÄLJARE

V761T
Lyftkapacitet 3000 kg
Egenvikt 5600 kg
Deutz motor
76 HK
38 km/t
Lyfthöjd 326 cm
Hydraulflöde ltr./min 80-145
Bredd 180 cm
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