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T E K N I K K  P Å  S I T T  B E S T E

Løsninger for 
terreng- og vinterdrift.



Muli T10X - den fleksible redskapsbæreren for 
alle årstider.

Mounty - den perfekte redskapsbærer 
for bratt terreng.



Sikkerhet 
Hendige, kompakte og lette kjøretøyer sørger for høy sikkerhet på alle 
bruksområder - både i smale smug og i bratt terreng på fjellet.

Effektivitet
Allsidige bruksmuligheter og forskjellige påbyggsmuligheter 
danner grunnlaget for en høy økonomisk effektivitet. I tillegg bidrar 
Reforms helårsbruk til økt produktivitet. 

Økologi
Den skånsomme pleien av vegetasjonen fremmer naturens biologiske 
mangfold. REFORM leverer gode løsninger for miljøet.

REFORM-prinsippet

EFFEKTIVITET ØKOLOGI

SIKKERHET

REFORM 

Leverer løsninger for  
terreng- og vinterdrift.
Et velstelt kulturlandskap og en velfungerende infrastruktur er selve grunnlaget for drift i terreng og på vinterveier. Dette er 

oppgaver som mange mennesker må utføre hver dag. Kjøretøyene fra REFORM er her til uvurderlig hjelp og nytte.

Landskapspleie:

Pleie av kulturlandskap er en krevende oppgave, spesielt i bratt terreng. Vedlikehold av alpinbakker sommerstid stiller store 

krav både til kjøretøy og fører. Lette og hendige kjøretøyer skåner gress, og sørger for høy sikkerhet. Velstelte områder er 

viktige faktorer for en vellykket skisesong, og de innbyr også til fritidsaktiviteter i sommersesongen.

Infrastruktur og arealpleie:

Uansett årstid, er det viktig med en velfungerende infrastruktur. Gang- og sykkelveier må brøytes om vinteren, og 

parkeringsplasser må holdes fri for snø og is. Om våren kreves rene veier, fri for grus og smuss. Velstelte parker forutsettes

om sommeren, slik at oppgaver som gressklipping og vanning må utføres.  Om høsten er det også en selvfølge at løvet fra 

trærne fjernes.

REFORM tilbyr de rette løsningene for å kunne utføre oppgaver på en sikker, 

effektiv og miljøvennlig måte.



REFORM-maskiner er utviklet for universelt bruk både i kommunal drift, for landbruk, og til fjells. 
De utmerker seg med sin ekstreme fremkommelighet, høy sikkerhet og høy kjørekomfort.
Stol på spesialisten: REFORM har flere tiårs erfaring med utvikling og produksjon av 
spesialkjøretøyer for bruk i ekstremt terreng.

REFORM - klar til innsats 365 dager i året 

Allsidighet  
i alle 4 årstider.

VÅR SOMMER



Allsidigheten til redskapsbærerne fra REFORM gir høy grad av kapasitetsutnyttelse hele året. 
Flatt eller bratt, vått eller tørt - for disse pålitelige maskinene finnes det alltid noe å gjøre.

HØST VINTER



Metrac
utstyrsfrakteren for bratt 
og ulendt terreng 
med 44 - 81 hk

4 modeller med mekanisk drift
4 modeller med hydrostatisk drift

Mounty
Den allsidige utstyrfrakteren 

med 109 hk

1 modell med 
hydrostatdrift

Løsninger for enhver utfordring 

De vellykkede 
REFORM-produktene.



Muli
Den fleksible redskapsbæreren
med 75 - 109 hk

5 modeller med mekanisk drift, 
1 modell med både mekanisk drift 
og hydrostatdrift



Grindelwald Jungfrau Bahnen, First Bahn
Muli T10X kan utstyres på mange forskjellige måter. Kombinert med lastekran 
kan Muli T10X brukes på mange ulike måter. Med kran med høy nyttelast, kan 
Muli også brukes på steder som er lite tilgjengelig.

Lav vekt og fremragende manøvrerbarhet sørger for et optimalt 
arbeidsresultat.



REFORM

En mengde forskjellige 
bruksmuligheter.

Mounty og Metrac med slåmaskin Metrac H8 X med såapparat Mounty 110 V med krattknuser

Pleie av skråninger

For å pleie vegetasjon brukes det ofte slåmaskiner og krattknusere. REFORM Metrac og Mounty er særlig godt egnet for arbeid i 
skråninger. REFORM tilbyr et godt  utvalg av redskap.

REFORM-kjøretøyenes allsidighet garanterer effektiv bruk gjennom hele året. Det brede produktsortimentet
av testede og godkjente redskaper gir mange bruksområder.

Transport

Med REFORM-kjøretøyene kan du gjennomføre transportetapper på en enkel og sikker måte, selv under vanskelige forhold.
REFORM Muli har et utmerket forhold mellom nyttelast og totalvekt. Takket være gode terrengegenskaper, firehjulsdrift og det
enestående REFORM-chassiset, er det en enkel sak for Muli å transportere utstyr til alpinbakker. Med vår Mounty og dennes 
fremragende manøvrerbarhet kan du også laste gods selv på de trangeste plasser.

Muli T10X Muli T10 X som krokbil med lasteplanMounty 110 V med frontlaster



Vinterdrift

Vinteren er den mest krevende årstiden. Alle REFORM-produkter egner seg godt til vinterdrift. Med redskap som snøfres, 
snøplog, salt- eller sandstrøer er du alltid beredt.

Muli T10X med plog og strøer Metrac H8 X med snøplog Mounty 110 V med snøfres

Muli T10 X med lasteplan Muli T10 X med MountyMetrac H8 X med snøfres

Arealpleie

Alle REFORM-produkter er egnet for bruk med feiemaskiner. Når disse redskapsbærerne også utstyres med vanntanker, kan Muli 
og Metrac brukes på mange forskjellige måter. F eks til vanning av blomster eller til rengjøring av gang- og sykkelveier, eller på 
åpne plasser. Med REFORM-kjøretøyene kan du  også pleie grøntområder med klipping og løvfjerning.

Muli T10 X HybridShift Metrac Metrac H4 X med feiemaskin



Muli T10X Hybridshift - utstyrt med 
vanningsanlegg for parker og grøntområder.

Mounty 110 V - ideell for vinterdrift,
med snøfres eller plog og strøer.



REFORM

Løsningen for 
terreng og vinterdrift.
Uansett hvilke mål du har, med REFORM oppnås de sikkert, effektivt og 
miljøvennlig:

Sikkerhet 
Enkel betjening, lavt tyngdepunkt og god
manøvrerbarhet gir høy grad av sikkerhet i 
skråninger.

Effektivitet 
Takket være kjøretøyenes allsidighet og lette 
manøvrerbarhet kan forskjellige arbeider utføres 
effektivt og nøyaktig. 

Miljøvennlig 
REFORM maskinenes lette chassis,
skåner underlaget. Bruk av motorer som oppfyller 
moderne avgasskrav, garanterer lave utslipp.

EFFEKTIVITET MILJØVENNLIG

SIKKERHET

Sikker, effektiv og miljøvennlig



Ergonomi 
For å kunne arbeide sikkert og
ergonomisk i enhver 
situasjon er REFORM-
kjøretøyer utstyrt med enkel 
betjening. Oversiktlighet over 
redskap, praktiske utvendige 
betjeningselementer, og 
romslig førerhytte gir både høy 
komfort og sikkerhet.

Allsidighet 
På grunn av mange 
lastesoner kan maskinene 
benyttes optimalt hele året. 

Lett konstruksjon
Kjøretøyenes lave egenvekt 
gir sikkerhet i alle situasjoner. 
Drivenhetens unike 
konstruksjon sørger for høy 
ytelse under transport og 
arbeid.

Egnet for skråninger
REFORM-maskiner utmerker
seg med et lavt tyngdepunkt for 
høyest mulig fremkommelighet
i skråninger. Hundegang
gjør de ekstra godt egnet i
skråninger og sørger for 
trygghet.

Skånsom mot underlaget
Det optimale forholdet 
mellom lett byggemåte 
og robusthet skåner 
underlaget. God 
retningsstabilitet samt 
stort utvalg av dekk skåner 
underlaget både under våte 
og tørre forhold.

Manøvrerbarhet
Fire styremodus garanterer
best mulig manøvrerbarhet
i bratt terreng og på
trange plasser. Takket
være kompakthet og kort 
akselavstand er
fremkommelighet enkelt
selv på steder med svært
begrenset plass.

Miljøvennlig
Bruk av nyeste type
motorteknologi samt mulighet
for bruk av bio-hydraulikkoljer
(ekstrautstyr) skåner miljøet.
Høy virkningsgrad garanterer
maksimal ytelse og lave utslipp.

Effektivitet
Mange kombinasjoner 
for redskap gir stor 
fleksibilitet. Klippe-, last eller 
transportarbeider kan utføres 
effektivt i ett trinn. Enkel av- 
og påmontering av redskap 
øker effektiviteten.
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Spesialistene... 



... på terreng og vinterdrift.



REFORM –  
din sterke partner.
Anerkjent spesialist innen kommunalteknikk, pleie av 
grøntområder og vanning, siden 1910.
Innovative høykvalitetsløsninger opprettholder et miljø det er 
godt å leve i. Vi pleier et langsiktig og tillitsfullt forhold til våre 
kunder. REFORM er spesialisten for bratt terreng. Det gir 
deg best mulig sikkerhet under ekstreme forhold. REFORMs 

maskiner utmerker seg med sin kompakte konstruksjon, lave 
egenvekt og skånsomhet mot underlaget. Den utprøvde 
REFORM firehjulsstyringen gir høy manøvrerbarhet selv på de
trangeste plasser. REFORM er din partner for helårs drift, og
tilbyr skreddersydde løsninger spesielt tilpasset dine behov.

www.reform.at

Din Reform-partner REFORM-WERKE
Bauer & Co Gesellschaft m.b.H.
Haidestraße 40, A-4600 Wels
FN 139380 x, Landesgericht Wels 
Tlf. +43 / 7242 / 232 - 0
Telefaks +43 / 7242 / 232 - 4
www.reform.at
E-post: info@reform.at

AGROMONT AG
Bösch 1
CH-6331 Hünenberg

Tlf. +41 / 41 / 784 20 20
Telefaks +41 / 41 / 784 20 22
www.agromont.ch
E-post: info@agromont.ch

MOUNTY MULIMETRAC
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