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Selecto Fix/ 
Multi Doc 2™

Bespaar  
kostbare tijd.

Met een eenvoudige beweging  
wordt de werktuighydrauliek  

probleemloos gekoppeld, zelfs  
wanneer er druk op staat.

 
alo.se 

Snel, makkelijk en ergonomisch.
Met een enkele handeling  

wint u kostbare tijd.

Met een enkele handeling  
wint u kostbare tijd.Ar
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Met de Selecto Fix/Multi Doc 2 schaft u een  
ergonomisch en effectief hulpmiddel aan dat 
kostbare tijd bespaart. Als uw voorlader is 
uitgerust met een 3e of 4e functie, biedt deze 
functie een eenvoudige, probleemloze  
aansluiting van de werktuighydrauliek-koppe-
lingen, zelfs wanneer er druk op staat. 

Selecto Fix/Multi Doc 2™

 
Selecto Fix/Multi Doc 2 biedt vele voordelen. U 
kunt snel en eenvoudig werktuighydrauliek kop-
pelen, zelfs als de hydrauliek van de trekker heet 
is. U bespaart niet alleen kostbare tijd, de vlakke 

koppelstukken voorkomen ook olielekkage en zijn 
zeer eenvoudig te reinigen.

Door uw vlakke koppelstukken schoon te houden 
verlaagt u de kans aanzienlijk dat er vuil in de trek-
kerhydrauliek komt. Dit is natuurlijk met name van 
belang, omdat bijna alle moderne trekkers dezelfde 
olie in zowel de transmissie als het hydraulische  
systeem gebruiken. Met Selecto Fix/Multi Doc 2 
kunt u kostbare reparaties voorkomen en zelfs de 
levensduur van de trekker maximaliseren.

Kies de Selecto Fix/Multi Doc 2, waarvan niet alleen 
uzelf maar ook uw trekker profiteert.

Snel, makkelijk en ergonomisch. Met 
een eenvoudige handeling wordt  
werktuighydrauliek gekoppeld en 
losgekoppeld.

Selecto Fix/Multi Doc 2 vermindert 
het risico op binnendringing van vuil 
in de geavanceerde transmissie en 
hydrauliek van de trekker.


