LETVÆGTSKRANERNE
I HIAB T-SERIEN
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GØR DET NEMT
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Vælg din styring
Ud fra dine behov og sikkerhedskrav
foretager du et nemt valg mellem tre
forskellige styresystemer: CLX, Duo
eller HiDuo.

CLX – enkel og ligetil
En CLX-kran er en praktisk, brugervenlig kran til
de daglige behov. CLX vælges ofte til mindre
pickupper med et lille lad, for eksempel til
kommunale opgaver eller virksomheder, der
udlejer entreprenørudstyr. Som standard styres
kranen manuelt, men med ekstra udstyr får du
en basiskran med fjernstyring.

Duo – for ekstra sikkerhed
En Duo-kran styres manuelt og er nem at bruge,
men den tilføjer automatisk et højere sikkerheds
niveau. Kranens SPACE-system leverer automatisk
assistance, så det bliver nemmere at betjene
kranen sikkert uden særlig uddannelse. Den
lagrer også brugen af kranen i værdifulde
statistikker, og den fortæller, hvornår der er brug
for service eller reparation. Det er to gode grunde
til, at Duo er ideel til større maskinparker, hvor
der er mange førere med forskellige kompetencer.

HiDuo – for fuld sikkerhed
og kontrol
En HiDuo-kran er det perfekte valg til de mere
krævende opgaver – og til krævende operatører,
som gerne vil have fuld kontrol. Ud over
sikkerhedsassistancen fra SPACE-systemet har
HiDuo-kranerne SmartControl, som giver ekstra
sikkerhedsfunktioner og mulighed for samtidige
kranbevægelser. En anden af HiDuo-funktionerne
er XS Drive Lite-fjernstyringen, et superpræcist
system til manøvrering og placering af gods fra
det perfekte udsigtspunkt.

Når du udfører et arbejde, vil du have det gjort på din måde, ikke på
den svære måde. Med en letvægtskran i HIAB T-serien kan du gøre
dine tunge løft til nemme opgaver. Og valget af den rigtige kran er
så nemt som en-to-tre.
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Vælg din kapacitet
Derefter beslutter du, hvad du vil løfte
og hvordan. De seks kapacitetsklasser
i HIAB T-serien dækker alle behov.
Tænk på, om det er nok at dække de
nuværende behov – eller om du vil
have lidt ekstra kapacitet i morgen.
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Vælg dit ekstra udstyr
Med styringen og kapaciteten på plads er
din tredje beslutning, hvordan du gør din
kran til din egen. Ekstra funktioner som
HybridDrive, hvor du kan bruge kranen i
et begrænset tidsrum med lastbilens motor
slukket, gør det muligt at få tingene gjort
på din egen måde – på den nemme måde.
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LETTE KRANER
MED STÆRKE FORDEL
Her vises nogle af de funktioner, der får
letvægtskranerne i HIAB T-serien til at levere
uovertruffen kvalitet og driftssikkerhed.

Foldbar støttekrog – som er låst,
når den ikke er i brug

nDurance
Din kran udsættes konstant for vejr og vind, og derfor
har den brug for det bedste inden for overfladebeskyttelse. HIAB nDurance er branchens mest effektive
højteknologiske lakeringssystem med en teknologisk
avanceret og miljøvenlig proces, som er baseret på
nanoteknologi og e-coating.
Delene i din kran dækkes først af et ultratyndt nanokeramisk lag, som forhindrer korrosion. Derefter lakeres
de med polymer e-coating og en robust pulverlakering,
som får din kran til at se virkelig flot ud gennem hele
dens levetid.

SmartControl
Din kran i T-serien fås med tre
forskellige styresystemer. Hvis du
vælger HiDuo*-systemet, får du også
SmartControl. Ud over stabilitets
logikken, advarsel om for høj arm
føring og andre sikkerhedsfunktioner tillader
SmartControl, at en række kranbevægelser kan ud
føres samtidigt. Du kan for eksempel dreje din kran
ved at aktivere forlængerarmene samtidig, så lasten
kommer hurtigere hen til det sted, hvor du vil have den.
*Kan også gælde for CLX-kraner, afhængigt af lokale bestemmelser
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CastBase
Integreret underramme

LE
nDurance

Udskudscylindre med indvendig
føring giver et ”rent” armsystem

SmartControl

HybridDrive
HybridDrive fra HIAB kombinerer
fleksibilitet i betjeningen med
økonomi, som er til fordel for miljøet.
Kranerne i T-serien kan udføre en
række løft, mens motoren er slukket.
Det gør det muligt at læsse eller aflæsse en vis
mængde uden brændstofforbrug, uden emissioner
og med minimal støj.

CastBase
CastBase fra HIAB er din garanti for
en holdbar og godt forseglet kranmontering. Når kranfoden støbes i
stedet for at blive dækket af et plastlag, danner den en tæt barriere, der
holder luft og fugt ude. Det betyder, at dit smøremiddel
holder kvaliteten i længere tid. Det giver et problemfrit
ejerskab og en kran, der altid er klar til aktion.

Integreret lastholdeventil i
løftecylinderen
HybridDrive

Letvægtskranerne i HIAB T-serien gør dine
tunge løft til nemme opgaver.
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EN KRAN TIL ETHVER
Måske flytter du tønder, trafikafspærringer
eller haveudstyr. Måske flytter du byggematerialer eller andre maskiner. Måske
gør du det en gang i mellem, eller måske
gentagne gange, hver eneste dag.

Tekniske data

Uanset hvad du løfter, eller hvor ofte
du løfter det, så er der en letvægtskran
i HIAB T-serien til netop din opgave.
Og det bedste af det hele er, at den er
nem for dig at anskaffe.

HIAB T-009

HIAB T-013

HIAB T-018

9

11,9

19

Løftekapacitet (tm)

0,95

1,2

1,9

Rækkevidde for hydraulisk udskud (m)

2,8

4,2

4,2

Rækkevidde for manuelt udskud (m)

3,8

4,2

4,2

Vægt (kg)

130

132

180

Løftekapacitet (kNm)

Funktioner:
Styresystem
Betjening
SmartControl

CLX

CLX

Manuel/
fjernstyring*

Manuel/
fjernstyring*

CLX-CE

Duo

Manuel

Manuel

HiDuo

CLX

CLX-CE

Duo

HiDuo

Fjernstyring

Manuel/
fjernstyring*

Manuel

Manuel

Fjernstyring

Ja

Ja

Nej

Nej

Ja

Ja

Nej

Nej

Ja

CE / Ikke-CE

Ikke-CE

CE

CE

CE

Ikke-CE

CE

CE

CE

HybridDrive

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

CastBase

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

nDurance

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Modeller

Fordele:
Komfort

X

X

X

XX

XXX

X

X

XX

XXX

Sikkerhed

XX

XX

XX

XXX

XXX

XX

XX

XXX

XXX

Brugervenlighed

XX

XX

XX

XXX

XXX

XX

XX

XXX

XXX

* XS Drive Lite kan tilføjes som ekstra udstyr
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RT BEHOV
Din kran, din måde

Tonmeter der passer dig

Hurtigt fra start til slut

Det modulopbyggede design gør det
nemt at vælge netop den letvægts
kran, som du har brug for, og få den
hurtigt med alle de funktioner, du skal
bruge. Start med at vælge din styring,
vælg din kapacitet, og tilpas derefter
din kran i T-serien med alt vores
ekstra udstyr.

Du bestemmer, hvor meget der
skal løftes, og på hvilken måde.
Letvægtskranerne i T-serien fås i
seks forskellige tonmeter-klasser.
Hvis du vil have en af de enkleste
kraner i en CE-mærket version, kan
vi begrænse kranens kapacitet til
995 kg i enhver af disse klasser.

Når din kran er defineret, skynder
vores fabrik sig at samle den.
Din ønskede kran bliver hurtigt til
virkelighed, så du kan komme i
gang med arbejdet.

CLX

HIAB T-023

HIAB T-029

HIAB T-038

23,9

27,2

34,8

2,2

2,6

3,3

4,4

5,5

6,0

5,5

5,5

7,2

260

255

290

CLX-CE

Duo

Manuel/
fjernstyring*

Manuel

Manuel

HiDuo

CLX

Fjernstyring

Manuel/
fjernstyring*

CLX-CE

Duo

Manuel

Manuel

HiDuo

CLX

CLX-CE

Duo

HiDuo

Fjernstyring

Manuel/
fjernstyring*

Manuel

Manuel

Fjernstyring

Ja

Nej

Nej

Ja

Ja

Nej

Nej

Ja

Ja

Nej

Nej

Ja

Ikke-CE

CE

CE

CE

Ikke-CE

CE

CE

CE

Ikke-CE

CE

CE

CE

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

X

X

XX

XXX

X

X

XX

XXX

X

X

XX

XXX

XX

XX

XXX

XXX

XX

XX

XXX

XXX

XX

XX

XXX

XXX

XX

XX

XXX

XXX

XX

XX

XXX

XXX

XX

XX

XXX

XXX
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OVERSIGT OVER SERIEN
HIAB T-009
Kapacitet 0,95 tm
Hvem har brug for en assistent til at klare en last,
der ikke er god for ryggen? Alt, hvad du har brug
for, er HIAB T-009. Dette kraftcenter i lommeformat vejer kun godt 130 kg, men den kan løfte
870 kg på nært hold og 240 kg ved fuld rækkevidde på næsten fire meter. Når HIAB T-009 er
parkeret, kræver den kun et minimum af plads
og passer perfekt på en typisk pickup.

HIAB T-013
Kapacitet 1,2 tm
Glem alt om at vente på gaffeltrucken. Når
du har brug for lidt ekstra kræfter, så har
HIAB T-013 det, der skal til for at levere varen.
HIAB T-013 er klar til aktion, med rigelig kraft til
de fleste opgaver på en let lastbil. Den har en
lav og kompakt profil, som passer perfekt på
en pickup.

HIAB T-018
Kapacitet 1,9 tm
Hvis du vil have flere muskler kombineret med
alle fordelene ved en letvægtsenhed, så får du
det med HIAB T-018. Med en løftekapacitet,
der ligger pænt over et ton på nært hold og en
rækkevidde på over fire meter er HIAB T-018
beregnet til pålæsning og aflæsning lige på
stedet af mellemtunge til tunge produkter, for
eksempel generatorer, kompressorer, kompaktorer, pumper og sandsække. Derfor føler den
sig særligt hjemme på byggepladser og alle
andre steder med vanskelig adgang for andre
typer af materialehåndteringsudstyr.
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HIAB T-023
Kapacitet 2,2 tm
Hvis du har brug for en kompakt kran med
længere hydraulisk rækkevidde end HIAB T-013,
så når du længere med HIAB T-023. Op til tre
hydrauliske udskud giver ubesværede løft på
520 kg ude ved 4,4 meter, selvom kranen kun
vejer 260 kg og nemt kan være på stort set
ethvert lastbilslad. Det gør HIAB T-023 ideel til
håndtering af tønder, kantsten, mandehuls
dæksler, pumper, trafikafspærringer, bærbare
toiletter, haveudstyr og meget andet.

HIAB T-029
Kapacitet 2,6 tm
Til tungere laster på lettere køretøjer er HIAB T-029
et perfekt valg. Den bliver til et værdifuldt aktiv
for enhver virksomhed, der har brug for materiale
håndtering. Med op til fire hydrauliske udskud
plus manuelle forlængerarme kan HIAB T-029 få
en rækkevidde på næsten 5,5 meter. Ved arbejde
på nært hold kan den løfte 1,6 tons, og over
540 kg kan håndteres 4,5 meter ude.

HIAB T-038
Kapacitet 3,3 tm
Til lastbiler, der bruges til moderat tunge opgaver
er HIAB T-038 det perfekte match. Den fås med
to, tre eller fire hydrauliske udskud og har en
løftekapacitet på lidt over 2,3 ton på nært hold
plus en rækkevidde på op til 7,2 meter ved brug
af manuelle forlængerarme. Disse egenskaber
gør den ideel til håndtering af for eksempel
tunge haveredskaber, mellemstore maskiner og
byggematerialer.
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NEM AT MONTERE,
NEM AT SERVICERE
Når du vælger en kran i HIAB T-serien, vælger du en kran, som bliver hos dig i
mange år. Og Hiab bliver også hos dig med service og support i verdensklasse.
Vores stærke engagement i kvalitet og pålidelighed går videre end kranen selv
og omfatter også reservedele, service og forebyggende vedligeholdelse.
Tanker om fremtiden
De lette kraner fra HIAB T-serien er optimalt bygget til nem
montering, selv på de mindste lastbiler. Med den fastboltede, integrerede underramme holdes leverings- og
installationstiden på et minimum, samtidig med at kranen
passer perfekt, fordi den er bygget sammen med hjælperammen.

Din tid er meget værd
Kranerne i HIAB T-serien er designet til nemmere vedligeholdelse i hverdagen. De vigtige dele og komponenter,
der kræver regelmæssig opmærksomhed, er placeret,
hvor du vil forvente dem, og hvor de er lette at komme til.
De holdbare egenskaber og funktioner såsom CastBase
– som forhindrer afskrabninger og hjælper med at bevare
smøremidlets kvalitet – sørger for, at der er mindre vedligeholdelse at udføre.
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Når der er brug for mere end det, ved vores fuldt uddannede og akkrediterede servicepersonale alt, hvad der er
værd at vide om din HIAB-kran. Først og fremmest forstår
de betydningen af at udføre service- eller reparationsarbejdet så hurtigt som muligt, så du kan fortsætte arbejdet.

Fra dele til mennesker
Originale reservedele og sliddele af højeste kvalitet sikrer,
at din HIAB T-serie altid vil være et HIAB-produkt. Med andre
ord giver de dig den samme funktionalitet, ydeevne og
sikkerhed, som du valgte fra starten. Med branchens største
servicenetværk er du aldrig langt væk fra vores kompetence
og ekspertviden. Ligesom vores kraner arbejder vores
medarbejdere hårdere og yder en større indsats for dig.

Salgs- og servicenetværk
Hiabs globale netværk tilbyder omfattende service, der sikrer konstant,
pålidelig og bæredygtig ydelse fra vores udstyr. Vi har branchens mest
omfattende distributionsnet, som betjener alle Hiabs kunder gennem
mere end 1500 salgs- og servicelokaliteter. Dette servicenetværk
garanterer, at vi altid er tæt på dig, klar til at give råd om opgaver og
levere service og reservedele.
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BUILT TO PERFORM
Hiab er verdens førende leverandør af udstyr til
godshåndtering for vejtransport. Kundetilfredshed er
vores højeste prioritet. Vores produktprogram omfatter
HIAB stykgodskraner, JONSERED kraner til skovbrug
og genbrug, LOGLIFT skovbrugskraner, MOFFETT
medbringertruck og MULTILIFT kroghejs samt læssebagsmækker af mærkerne DEL, WALTCO og ZEPRO.
hiab.com

PB-Tseries-DA-EU_160510

Hiab er en del af Cargotec.
cargotec.com

Du kan få mere at vide om
letvægtskranerne i HIAB T-serien
ved at besøge tseries.hiab.com

hiab.com

SAWO A/S er Danmarks førende leverandør af kvalitets
produkter og 1. klasses service inden for hydrauliske og
beslægtede lasthåndteringsprodukter til transport- og
entreprenørbranchen. Vi udfører dagligt salg, service
samt produktion af opbygninger fra mange afdelinger
fordelt over hele landet. Se mere pa www.sawo.dk.

SAWO A/S · Industrimarken 1 · 9530 Støvring
Tlf 7010 0766 · sawo@sawo.dk · www.sawo.dk
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