MENZI MUCK

- En ultra-fleksibel maskine til alle typer af rabat- og beskæringsopgaver

Den multifleksible maskine Menzi Muck – eller edder
koppen - kan bruges til et væld af beskærings- og
plejeopgaver i både almindelige rabatter samt i

vanskeligt og vådt terræn.

HVEM ER ARKIL
Arkil er én af Danmarks største familieejede entreprenør
virksomheder med 2000 ansatte og en omsætning på cirka
3 milliarder i Danmark og udlandet.

Den edderkoplignende Menzi Muck har et avanceret hy
drauliksystem, der gør, at den også kan operere på meget
skrå hældninger, og kan bruges til alt lige fra træfældning til
knusning og rydning af grene og buskads.

Vi udfører både små og store infrastrukturprojekter i hele
landet for en række forsyningsselskaber og laver bropro
jekter for blandt andet Banedanmark og Vejdirektoratet.
Vi håndterer anlægsarbejder, havnebyggeri for kommuner,
laver funderings- og store kabelprojekter for blandt andre
Energinet.dk og er med på udførelsen af de store motor
vejsprojekter.

Derudover kan alle fire hjul indstilles i alle mulige positioner
og dermed arbejde på både stejle skråninger, i meget blød
jord, i vand og moseområde eller i andet svært fremkomme
ligt terræn.

Vi håndterer alle slags forureningsoprensninger og asfalterer
både kommunale og statslige veje. Samtidig er vi en stærk
aktør på vejserviceområdet, hvor vi er én af pionererne inden
for privat vejservice.
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Vejservice / Bro & Beton / Miljøteknik / Klimasikring
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MULTIFLEKSIBEL

MOBIL OG LET AT TRANSPORTERE
Menzi Muck kan betjenes af én mand og kan let trans
porteres fra opgave til opgave. Det gør, at vi hurtigt
kan rykke ud til opgaver rundt omkring i landet.
Den langbenede Menzi Muck – også kaldet edderkop
pen - supplerer Arkils øvrige ydelser inden for grøn
pleje, hvor blandt andet fældning og knusning er cen
trale opgaver.

MULTIFLEKSIBEL

I ALLE FORMER FOR TERRÆN
På stejle skråninger har maskinen en kæmpe fordel
fordi den kan skyde benene ud i forskellige længder
og retninger. Monteret med en knuser kan den foreta
ge oprydning i bevoksningen.
Den terrængående gravemaskine, med de mange
funktioner, er udstyret med en Deutz-motor med par
tikelfilter.

MULTIFLEKSIBEL

FRA BESKÆRING TIL VÅDT TERRÆN
Maskinen er godkendt til at arbejde i to meter dybt
vand og i særlige følsomme miljøområder, da den ude
lukkende kører på bio-olie. Endvidere er den CE-god
kendt og må køre på vej.

