Wirehejs
CLF 432S‐3W
SAWO CLF 432S‐3W wirehejs monteres på din 4‐akslede lastbil med en længde
på hejset passende til det valgte køretøj. SAWO wireudrystning er CE‐mærket
og indeholder bl.a. nødstop i bagenden.
Vi har i over 50 år leveret kvalitetshejs til hele transportbranchen og det har
gjort os til markedsførende på landsplan. SAWO leverer både krog‐ og wire‐
hejs, som er velegnet til såvel små som store køretøjer. Hele wirehejs‐serien
produceres af SAWO i Støvring og varierer fra 14 til 30 tons løftekapacitet.
Takket være det store produktudvalg tilbyder SAWO kunderne et produkt, der
dækker enhver virksomheds behov.

Fakta

28.000 kg

Monteringsvægt

2.200 ‐ 2.400 kg

Tip‐vinkel bag

50 ‐ 55°

Tip‐vinkel side

40 ‐ 45°

Containerlængde

5.000‐ 7.500 mm

Monteringshøjde

242/302 mm

Optrækshastighed

Ca. 19 m/min

Ladstopventil

Monteret i bagende

Containerlås

Med fuld sikringskapacitet monteret i bagende

Ladstøtte

Løst monteret på hejseladets ramme
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Wirehejs
SAWO wirehejs har blandt de mange fordele en lav egenvægt grundet opbygning i
højstyrkestål og er mulig at montere tæt på førerhuset. Hejset giver dig frihed til
at udnytte maksimal nyttelast og mange valgmuligheder for længde på contai‐
nere og kan leveres med bagtip eller 3‐vejs tip og der er et stort udvalg af ekstra
udstyr. SAWO wirehejs‐serien giver dig sikkerhed, effektivitet og problemfri ud‐
førsel af dine opgaver.
SAWO PRODUKTERNE
Vi har altid lagt stor vægt på, at vore
produkter lever op til de strengeste krav
i forhold til kvalitet, funktionalitet og
betjeningsvenlighed. Derfor leverer vi
branchens bedste produktprogram.

SERVICE I SÆRKLASSE
Vi forstår vigtigheden af, at produkterne
arbejder optimalt hele året rundt og
derfor har vi konstant fokus på vore ser‐
vicefaciliteter og personale. Mangler du
hjælp, er vi i nærheden.

VELUDDANNET PERSONALE
Specialuddannede fagfolk beregner, teg‐
ner og opbygger det endelige produkt nøje
efter kundernes ønsker så alle krav til
holdbarhed, styrke, sikkerhed og lovgiv‐
ning er overholdt.

Lav en serviceaftale med SAWO
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Ovenstående er vejledende, billeder kan være vist med ekstra udstyr. Ret til ændringer uden forgående varsel forbeholdes.
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SAWO SERVICE ‐ DIN DRIFTSSIKKERHED
Driftssikkerhed skaber tryghed
SAWO kender vigtigheden af, at dit udstyr er i topform. Vi har været markedsledende i 50 år indenfor ser‐
vicering og reparation af alle fabrikater. Vi er et stærkt team af veluddannet personale, som løbende bli‐
ver uddannet i nye teknologier.
Vi har forskellige servicetyper, som på hver sin måde, kan tilpasses netop dit behov. Spørg os ‐ vi vil meget
gerne hjælpe med at finde den aftale, der gør din hverdag nemmere og nedsætter dine vedligeholdelses‐
omkostninger på dit grej.
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Vi vinder på dækningsgraden!
Med servicepunkter spredt ud over hele landet og vore mange
servicebiler, kan du komme i kontakt med os 365 dage om året.
Så uanset om du skal købe nyt eller brugt, have repareret eller
lavet service, så tøv ikke med at kontakte os ‐ for vi ved hvad vi
snakker om.

Vi udfører reparation og lovpligtigt eftersyn på:
Stykgodskraner ‐ Skovkraner ‐ Hejselad ‐ Tippelad ‐ Personlifte ‐ Skovmaskiner ‐ Medbringertrucks ‐
Renovationskøretøjer ‐ Entreprenørmaskiner ‐ Anhængere og kærrer ‐ Læssebagsmække ‐ Cylindere
(egen import) ‐ Hydraulikslanger (også mobilt) ‐ Andet hydraulisk udstyr ‐ Løftegrej (kæder og strop‐
per) ‐ Hydraulikpumper og oliekølere ‐ Hydraulikanlæg til f.eks. saltspredere og slamsugeranlæg ‐ Samt
udførsel af almindelig svejse‐ og smedearbejde eller opretning af chassis

Datablad på CLF 432S‐3W
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