
MAXMOVER
Batteridrevet multibør til Lithomex fugemørtel

Lithomex MaxMover

• Multibør med Lithium-ion-batteri

• Kapacitet på 180 liter

• 400 Watt motor

• Kontakt på håndtaget regulerer 
  nemt hastighed og kørselsretning

• Beskyttelsesbøjler passer på dine 
  hænder i snævre passager

• To hjul sikrer stabil transport - selv 
  på et ujævnt underlag

MaxMover, udviklet af den danske producent Baron, transporterer effektivt og sikkert din 
færdigblandede fugemørtel. Med sin batteridrevne motor gør MaxMoveren det nemt at 
flytte og distribuere tung vægt, selv når det går op ad bakke. De ergonomiske detaljer 
sikrer dig og dine medarbejdere en sund arbejdshåndtering under hele processen og 

med to hjul, garanterer MaxMoveren en stabil transport, selv på et ujævnt underlag. 

MaxMover er en del af vores Lithomex Max-serie, som gør det nemmere end nogensin-
de før at lægge flotte og vedvarende styrkefuger (L-serien).



En effektiv og ergomisk håndtering af fugesand
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Se øvrige handelsbetingelser på www.lithomex.dk

1. 

Tøm fugen fra Lithomex MaxMixer ned i bø-
ren, og brug den batteridrevne MaxMover til at 
fordele massen på området.

MaxMover fragter det tunge sand for dig, så 
du kommer effektivt rundt, selv på bygge-
pladser hvor det ofte kniber med plads. Hånd-
taget er udstyret med en vippekontakt, så du 
nemt kan regulere hastighed og kørselsret-
ning, mens beskyttelsesbøjler passer på dine 
hænder i de snævre passager. 

Nem distribuering af tung fugemasse

Ergonomisk, multifunktionelt design
MaxMoverens intuitive design gør det nemt 
at udføre arbejdet hurtigt og ergonomisk kor-
rekt. Den får det hårde arbejde til at føles let, 
helt uden at nogen pådrager sig skader un-
dervejs. 

MaxMoveren er en multibør, som betyder at 
karret hurtigt kan kobles af, og MaxMover kan 
bruges til flere formål. For eksempel kan Max-
Mover også bruges til transport af 1/4 paller. 

Tekniske egenskaber for Lithomex MaxMover
 Model     

Motor                                      
Batteri      
Lader                                   
Vægt                    
Maks. load    
Maks. stigning                                    
MaxMover: Længde / bredde  
Lad: Længde / bredde         
Gaffel: Længde / bredde / tykkelse / afstand 
Mørtelkasse: Kapacitet 
                              
Mørtelkassestativ: Længde / bredde / højde

Lithomex MaxMover
400 Watt
25V / 20mAh
230V - CE-stik 
63 kg
280 kg
20°
150 cm / 64 cm
78 cm / 49 cm
42 cm / 5 cm / 2,5 cm / 33 cm           
180 L (passer til blandingen fra en fuld 
MaxMixer)
78 cm / 50 cm / 35 cm


