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Számos új teleszkópos rakodógép 
bemutatásával a Manitou BF francia 
gyártó kiállítási standja minden vá-
rakozást felülmúlt. A korábbi, az eu-
rópai piacon főként típusfrissítések-
kel (Privilege széria) jelentkező cég 
új Manitou típusaival is találkozhat-
tunk az idén, különösképpen az ipa-
ri felhasználásra szánt MT és MRT 
családban. 

Leginkább unikumnak számít talán az 
MT620-at váltó MT625 típus, ugyan-
akkor az egyszerű „ráncfelvarrásnál” 
többről van szó. A gép 2m alatt ma-

radó magassága és szélessége alapján 
is kiérdemelte a kompakt jelzőt. A ter-
vezők által elődjénél sokkal kisebb-
nek megálmodott gép méretei ellené-
re teheremelő kapacitásban – 2,5t – és 
emelési magasságban - 5,85m  - is 
felülmúlja a 620-ast.
A gép meghajtásáról az előd 55LE-s 
Perkins motorja helyett egy 74LE-s, 
direkt befecskendezésű, vízhűtéses, 
négyhengeres Kubota dízelmotor gon-
doskodik. Kis méretei épületeken be-
lüli munkák elvégzésére is alkalmassá 
teszik. Nagyméretű fülkéje biztosítja, a 
Manitou JSM joystick tovább fokozz a 
komfortos kezelést. Hazánkban vélhe-

A                       BF bemutatja 
az MT625 típust és az MRT Easy családot.

tően főként az építőipari kis- közepes 
vállalkozások látnak majd fantáziát az 
MT625-ben, hiszen 1,92 méteres ma-
gasságával az alacsony belmagasságú 
területeken is elfér. 
A Manitou nyitása a kis- és közepes 
építőipari vállalkozások 
felé abban is nyomon 
követhető, hogy az 
MRT széria 20m alat-
ti gépeinek frissíté-
sét is piacra dobta. A BAUMA-n mu-
tatták be az MRT Easy széria, 1440, 
1640, 1840 jelü tagjait. E három mo-
dell váltja a korábbi M széria típusa-
it. Az emelési magasság az egyes típu-
sokban nem változott, a 3,2t-s teher-
bírást 4 tonnára emelték fel. Az első 
pillantásra is szembetűnő változások 
a megváltozott belső tér, műszerfal 
és letalpaló Az Easy a már jól ismert 
Privilege széria műszerfalát kapta.

Az MRT „Easy” szériával a Manitou 
azon ügyfeleit célozta meg, akik a 
Privilege-nél egyszerűbb forgóvázas 
rakodót keresnek, ugyanakkor az eme-
lési kapacitás terén nem kötnek komp-
romisszumot. Az MT625 és az MRT 
Easy széria gépei már rendelhetők, 

ugyanakkor az első gépek valószínű a 
III, negyedév környékén lesznek elér-
hetőek.

Fentiekben bemutatott gépek-
kel a szeptemberi ÉBSZ 

Építőgép 2010 kiállítá-
son már találkozhatnak, 

ahol egyes típusok 
életszerű körül-

mények közöt-
ti kipróbálásá-

ra is lehető-
ség nyílik  

majd.




