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Az elmúlt év végén az immár világhírû
Manitou cég kétnapos üzemlátogatásra
hívta meg a közép-európai régió újságíró-
it. Négy magyar szaklap képviselte ha-
zánkat, köztük az Erdészeti Lapok. A
Nantes melletti kisváros, Ancenis méltán
lehet büszke a targoncákat és anyagmoz-
gató gépeket gyártó családi vállalkozásra.
A több, mint 2200 alkalmazottal dolgozó

cég 1981-ben tûnt fel a piacon teleszkó-
pos rakodógépeivel.

A Baján található Axiál Kft. két éve ki-
zárólagos joggal forgalmazza a hazai pi-
acon a rakodógépeket.

A kétnapos programba belefért az ép-
pen viharos Atlanti-óceán partján tett rö-
vid séta is.

A Manitou gyár az erdôkhöz szokott
szemnek egészen rendkívüli látványt és
élményt nyújtott. A számítógépes terve-
zôasztaloknál kezdôdött a bemutató és a
próbapályán ért véget. Mindenhol rend
és tisztaság.

Oliver Gros (képünkön), a cég kelet-
európai kereskedelmi menedzsere
visszafogott magabiztossággal mutatta be
a gyártósor technológiai állomásait.

A Manitou különleges gondot fordított
az MLT sorozatnál a kényelemre. A tágas
fülkét hosszú idôn keresztül is kényelmes
használni. A hangszigetelés, az

ergonomikus szék, a szellôzés és a
kézreálló kezelôszervek valóban meg-
nyugtató kezelhetôséget tesznek lehetôvé.

A Maniscopic sorozaton a motor elhe-
lyezése könnyû hozzáférést biztosít a fô
alkatrészekhez, ily módon könnyû a kar-
bantarthatóság. Nemcsak a levegô-, olaj-
és üzemanyagszûrô, az akkumulátor, ha-
nem a hidraulikaszûrô és valamennyi ke-
nési pont azonnal hozzáférhetô.

Az erdészek elsôsorban a rakodói és
az elsôdleges faipari munkáknál szüksé-
ges anyagmozgatásnál hasznosíthatják a
ragyogóan formatervezett gépeket.

A hazai forgalmazó Axiál Kft. az elmúlt
évben értékesítette századik Manitou te-
leszkópos rakodógépét.

Az érdeklôdôk keressék Beck András
termékmenedzsert, aki valamennyi kér-
désre kielégítô választ ad.

Összességében megállapítható, hogy
ha a jó öreg Archimedes meglátná a gyár
termékeit, határozottan követelné a fix
pontot, mert a Manitou termékekkel való-
ban ki tudná sarkából mozdítani a Földet.

Pápai Gábor

A biztos pont
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A MANITOU
mindenhol az

elsô!

Arkhimédészi 
biztos pont az
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