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 ▪ 1 400 satış noktası... 
 120 farklı ülkede mevcudiyet

 ▪ 2000 üzerinde uzman teknisyen

 ▪ 34 000 m² lik yedek parça dağıtım 
 merkezi

 ▪ Benzersiz elleçleme ekipmanı çeşitliliği
- Teleskopik Handler
- Mastlı forkliftler
- Elektrikli ve dizel personel platformları
- Kamyon arkası taşınabilir forkliftler
- Endüstriyel ve semi - endüstriyel forkliftler
- Depoiçi ekipmanlar...

MT 732 / MT 932

Global bir grup
Her türlü zeminde malzeme taşıma ve elleçleme 
ekipmanlarında bir dünya markası olan MANITOU grup 
günümüzde inşaat, tarım  ve endüstri sektörlerine yönelik 
makina ve çözümler üretmekte ve dağıtımını yapmaktadır.
50 yılı aşkın tecrübe birikimi ve sürekli inovasyon sayesinde 
MANITOU her zaman işinizin gelişimine ayak uyduracak en 
kaliteli ürün ve hizmetleri sunmayı garanti eder.
Beklentilerinizi tam olarak karşılayan bir ürün
MT 732 / 932       model makinalar her zaman ‘‘üretkenlik’’  
konusunda tüm beklentilerinizi karşılayan en büyük çözüm 
ortağınızdır. Bu makinalar ile her türlü taşıma  ve elleçleme 
işlerinizi yapabilirsiniz: paletli malzemeleri kamyondan indirme 
ve belli bir yüksekliğe yerleştirme, kova ile saha veya depo 
içerisinde hazır malzeme yükleme ve boşaltma... İhtiyacınız ne 
olursa olsun makinanınız yüksek performans ve çok yönlü 
kullanımı ile tüm beklentilerinizi karşılayacaktır.  
İşinizde çözüm ortağınız
MANITOU’yu seçerek kaliteli bir makine almış olacaksınız. Ayrıca  
yetkili bayiniz tarafından sunulan geniş ve kapsamlı satış sonrası 
hizmetlerden de faydalanacaksınız: müşteri hizmetleri, periyodik 
servis bakım kontratları, yerinde servis imkanı, gerektiğinde 
geçici makina kiralama hizmeti ve finansman çözümleri.         
MANITOU ile konusunda uzman, güvenilir ve işine tutkuyla 
bağlı bir çözüm ortağı ile çalışmanın verdiği rahatlığı ve 
güvenceyi yaşarsınız.

MANITOU GERÇEK ÇÖZÜM  
ORTAĞINIZ

MT 932
9 m / 3.2 T

MANITOU  
GlObAl NETwORK

MT 732
7 m / 3.2 T
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MT 732 / 932kolay kullanıM

Dört tekerden direksiyon sistemi ile en 
dar alanlarda manevra yapabilme imkanı

Yol sürüşlerinde tam güvenlik için ön 2 
tekerden direksiyon kumanda sistemi

 

Çok kısa dönüş 
yarıçapı mesafesi

3.8 mt

3 Direksiyon Konumu

Yatay erişim imkanı ve kısıtlı alanlarda yengeç 
yürüyüş ile hassas yanaşma imkanı

Yeni gösterge panosu ve ergonomik JSM® tek joystik
JSM® (Joystick Switch and Move) tek joystik operatöre tüm hareketler ve yön

değişimlerini güvenli bir şekilde tek el ile yapabilmesini sağlar. 

- bumu kaldırma ve indirme,
- teleskopik bum uzatma ve geri çekme,
- kova boşaltma ve toplama,
- hidrolik ataşmanların kontrolü ve aynı zamanda ileri geri yön kontrolü.

Operatör tek elini sürekli direksiyon üzerinde tutarak her koşulda 
makinayı kontrol altında tutabilir.

Kaymayı engelleyen tek basamak ve geniş 
açılan kabin kapısı

GüveNlI ve hIZlI eRIşIM
FU

ll
 3

60

° D
EREcE GÖRÜş AÇISI

kolay kullanıM ve BakıM

 ▪  Bakımlar son derece kolaylaştırılmıştır: motor, transmisyon, 
hidrolik sistem, kabin, şase - Hepsi aynı tasarım konseptine 
dayanarak geliştirilmiştir.

 ▪ Tüm filtre ve komponentlere kolaylıkla ulaşılabilir.

 ▪ Motor kompartımanı sağlamlaştırılmıştır.

Her iki modelde de benzer kontroller 
bulunur. (JSM, gösterge panosu).

Sürekli
4 teker çekiş
Güçlü frenleme  
Her iki aks üzerine 
etkilidir.

MANevRA YeTeNeĞİ ve 
KOlAY eRİşİM İMKANI
Teleskopik forkliftiniz en dar alanda bile 
kolaylıkla manevra yapabilir. 
Dört tekerlekten direksiyon sistemi ve dar 
dönüş yarıçapı sahada manevra kabiliyetini 
arttırır.

Kolaylaştırılmış BAKIMKOlAY KUllANIM
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Arazi üzeri yük diagramı 
EN1459 B standardı

Bu broşürde farklı makinaya takılabilecek MANITOU ürünlerinin versiyon ve konfigürasyon seçenekleri açıklanmaktadır. Bu broşürde tarif edilen makina standart veya isteğe bağlı olabilir veya versiyona bağlı olarak mevcut olmayabilir. MANITOU’nun burada yazılı olan 
özelliklerde önceden haber vermeksizin istediği zaman değişiklik yapma hakkı saklıdır ve burada belirtilen özellikler imalatçı açısından bağlayıcı değildir. Daha fazla bilgi için MANITOU yetkili satıcınız ile irtibata geçiniz. Belirtilen yazılı özellikler herhangi bir sözleşme veya 
anlaşma ekine bağlı değildir. Ürünlerin burada tarif edilen özellikleri ürünün kendisine göre farklılık gösterebilir. Özellik listesi tüm makina detaylarını kapsayıcı değildir. Firmaya ait logo ve görsel tanıtım araçlarının mülkiyeti MANITOU’ya ait olup izinsiz kullanılamaz. 
Tüm hakları saklıdır. Bu broşürde yer alan fotoğraf ve şemalar sadece bilgi amaçlıdır.
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MT 732
Kaldırma
Maksimum kapasite 3200 kg
Maksimum kaldırma yüksekliği 6.90 mt
Maksimum ileri uzanma 3.94 mt
Kepçe koparma gücü (ISO 8313) 5770 daN
Çalışma hızları (yüksüz)

Kaldırma 6.8 sn
İndirme 5.8 sn
Bum uzatma 6.8 sn
Bum geri çekme 4.7 sn
Kova toplama 3 sn
Kova boşaltma 2.9
lastikler 400/80-24
Fren sistemi

Servis freni ön ve arka aks üzerine etkili
çok diskli yağ banyolu tip

Park freni ön aks üzerine etkili çok diskli yağ banyolu tip

Motor DEUTZ - STAGE 3B - Final Tier IV
Modeli TD 3.6 L
Kübik motor hacmi 3621 cm3

Motor gücü 75 HP/55,4 kW
Maksimum tork 330 Nm
Enjeksiyon sistemi elektronik
Soğutma sistemi su soğutmalı
Çekiş gücü (yüklü konumda) 8000 daN
Transmisyon tork konvertörlü
Yön değiştirme elektrohidrolik kontrollü
Vites kademesi (ileri/geri) 4/4
Maksimum yürüyüş hızı
(yürürlükteki yönetmeliklere göre değişebilir)

25 km/sa

Direksiyon modu 4 teker direksiyon - 3 direksiyon modu

Kontroller Çok fonksiyonlu JSM® tek Joystick 
otomatik cut off sistemi - EN15000 Normu

hidrolik sistem

Hidrolik pompa akış öncelikli dişli tip pompa 104 lt/dak - 260 
bar

Kapasiteler
Hidrolik yağ 128 lt
Yakıt tankı 120 lt
Çalışma ağırlığı (yüksüz konumda çatallar ile) 6780 kg
Ölçüler
c. Ön teker merkezinden aynaya uzaklık 1.19 mt
b. Dingil açıklığı 2.81 mt
I. Arka teker merkezinden arka şase 0.76 mt
D. Toplam uzunluk (çatallar hariç) 4.76 mt
G1. Şasenin yerden yüksekliği 0.45 mt
J. Kabin genişliği 0.89 mt
F. Lastik iç merkezleri arası genişlik 1.93 mt
w. Toplam genişlik 2.34 mt
U1. Kabin yerden yüksekliği 2.30 mt
Standard çatal (uzunluk x genişlik x kalınlık) 1200 x 125 x 45 mm
Dış dönüş yarıçapı (lastik dışından) 3.80 mt
Ön tabla rotasyonu (toplama/dökme) 13° / 113.8°
Gürültü ve vibrasyon seviyeleri
Sürüş pozisyonunda gürültü seviyesi (LpA) 78 dB
Çevresel gürültü seviyesi (LwA) 104 dB
Vibrasyon seviyesi tüm el / kol üzerine <2.50 m/s2

Arazi üzeri yük diagramı 
 EN1459 B standardı

lastikler üzerinde forklift çatalı ile

Bu broşürde farklı makinaya takılabilecek MANITOU ürünlerinin versiyon ve konfigürasyon seçenekleri açıklanmaktadır. Bu broşürde tarif edilen makina standart veya isteğe bağlı olabilir veya versiyona bağlı olarak mevcut olmayabilir. MANITOU’nun burada yazılı olan 
özelliklerde önceden haber vermeksizin istediği zaman değişiklik yapma hakkı saklıdır ve burada belirtilen özellikler imalatçı açısından bağlayıcı değildir. Daha fazla bilgi için MANITOU yetkili satıcınız ile irtibata geçiniz. Belirtilen yazılı özellikler herhangi bir sözleşme veya 
anlaşma ekine bağlı değildir. Ürünlerin burada tarif edilen özellikleri ürünün kendisine göre farklılık gösterebilir. Özellik listesi tüm makina detaylarını kapsayıcı değildir. Firmaya ait logo ve görsel tanıtım araçlarının mülkiyeti MANITOU’ya ait olup izinsiz kullanılamaz. 
Tüm hakları saklıdır. Bu broşürde yer alan fotoğraf ve şemalar sadece bilgi amaçlıdır.
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MT 932
Kaldırma
Maksimum kapasite 3200 kg
Maksimum kaldırma yüksekliği 9 mt
Maksimum ileri uzanma 6.35 mt
Kepçe koparma gücü (ISO 8313) 5770 daN
Çalışma hızları ( yüksüz)

Kaldırma 8.0 sn
İndirme 5.5 sn
Bum uzatma 13.3 sn
Bum geri çekme 8.3 sn
Kova toplama 3 sn
Kova boşaltma 2.9
lastikler 400/80-24
Fren sistemi

Servis freni ön ve arka aks üzerine etkili 
çok diskli yağ banyolu tip

Park freni ön aks üzerine etkili çok diskli yağ banyolu tip

Motor DEUTZ - STAGE 3B Final Tier IV
Modeli TD 3.6 L
Kübik motor hacmi 3621 cm3

Motor gücü 75 HP/54,4 kW
Maksimum tork 330 Nm
Enjeksiyon sistemi elektronik
Soğutma sistemi su soğutmalı
Çekiş gücü (yüklü konumda) 7320 daN
Transmisyon tork konvertörlü
Yön değiştirme elektrohidrolik kontrollü
Vites kademesi (ileri/geri) 4/4
Maksimum yürüyüş hızı
(yürürlükteki yönetmeliklere göre değişebilir)

25 km/sa

Direksiyon modu 4 teker direksiyon - 3 direksiyon modu

Kontroller Çok fonksiyonlu JSM® tek Joystick 
otomatik cut off sistemi - EN15000 Normu

hidrolik sistem

Hidrolik pompa akış öncelikli dişli tip pompa 104 lt/dak - 260 bar

Kapasiteler
Hidrolik yağ 128 lt
Yakıt tankı 120 lt
Çalışma ağırlığı (yüksüz konumda çatallar ile) 7145 kg
Ölçüler
c. Ön teker merkezinden aynaya uzaklık 1.13 mt
b. Dingil açıklığı 2.81 mt
I. Arka teker merkezinden arka şase 0.76 mt
D. Toplam uzunluk (çatallar hariç) 4.70 mt
G1. Şasenin yerden yüksekliği 0.45 mt
J. Kabin genişliği 0.80 mt
F. Lastik iç merkezleri arası genişlik 1.93 mt
w. Toplam genişlik 2.34 mt
U1. Kabin yerden yüksekliği 2.30 mt
Standart çatal (uzunluk x genişlik x kalınlık) 1200 x 125 x 45 mm
Dış dönüş yarıçapı (lastik dışından) 3.8 mt
Ön tabla rotasyonu (toplama/dökme) 13° / 113.8°
Gürültü ve vibrasyon seviyeleri
Sürüş pozisyonunda gürültü seviyesi (LpA) 78 dB
Çevresel gürültü seviyesi (LwA) 104 dB
Vibrasyon seviyesi tüm el / kol üzerine <2.50 m/s2

lastikler üzerinde forklift çatalı ile
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Genel Merkez:
B.P. 249 - 430 rue de l’Aubinière - 44158 Ancenis Cedex - France

Tel: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com

ANKARA (MeRKeZ) 
Uzayçağı Cad. No: 7 
Ostim / Ankara
Tel : +90 312 354 33 70
Fax: +90 312 354 31 70

İSTANBUl (ANADOlU) şUBeSİ 
Orhanlı Merkez Mah. Badem Sok. No: 10 
Tuzla / İstanbul
Tel : +90 216 394 56 56
Fax: +90 216 394 56 90

İSTANBUl (AvRUPA) şUBeSİ 
İkitelli O.S.B. Sefaköy San. Sit. 
5. Blok No: 15 Başakşehir / İstanbul
Tel : +90 212 549 78 98
Fax: +90 212 549 27 87

İZMİR şUBeSİ 
Kemalpaşa OSB Mahallesi Ankara 
Asfaltı No: 89 /13 Kemalpaşa / İZMİR
Tel : +90 232 877 17 00
Fax: +90 232 877 17 01

BURSA şUBeSİ 
İzmir Yolu 5. Km No : 191
Nilüfer / Bursa
Tel : +90 224 441 81 66
Fax: +90 224 442 84 65

ADANA şUBeSİ 
Yeşiloba Mah. 46153 Sk. No: 13 Seyhan 
Oto San. Sit. F Blok 9 / 10 Seyhan / Adana
Tel : +90 322 441 04 47
Fax: +90 322 441 04 49

ANTAlYA şUBeSİ 
Akdeniz Sanayi Sitesi 5037 Sk. No:35
Kepez / ANTALYA
Tel : +90 242 220 02 94
Fax: +90 242 220 02 95
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