
Portaalkranen
Draagvermogen tot 2.000 kg
Zowel voor binnen- als buitengebruik. Voorgemon-
teerde stalen bouwdelen zijn eenvoudig en snel te 
monteren. Andere draagvermogens of portaalbreedten 
op aanvraag.

Wat de wielen betreft:
Standaard banden: polyamide wielen. Vulkollan en 
massief rubberen banden op aanvraag.

Polyamidewielen
•  geschikt voor gladde industrievloeren bij matig tot 

zwaar draagvermogen
Vulkollan wielen
•  voor licht oneffen industrievloeren met stenen, gaten 

of randen bij hoog tot zwaar draagvermogen
Massief rubberen wielen
•  voor grove, oneffen vloeren met grotere gaten en 

randen bij licht tot matig draagvermogen

Inhoud levering:
•  kraan zonder hijswerktuig, gelakt in goudgeel RAL 

1004
•  kraanboek met gecertificeerde voor- en bouwcon-

trole
•  conformiteitsverklaring en CE-kenmerk
•  complete documentatie
•  onderwagen: 4 zwenkwielen, waarvan 2 met voe-

trem

Complete kraan incl. elektrische basisuitru-
sting en elektrische kettingtakel op aan-
vraag

Aluminium snelbouwportaalkranen
Draagvermogen 1.000 kg

Alle portaalkranen met 
geremde loopkat

Stationaire uitvoering

Stationaire of verrijdbare uitvoering in lichte bouw-
wijze van aluminium en staal met gering eigen 
gewicht. Zonder of met takel voor flessen. Voorbe-
reide insteekverbindingen voor simpele, snelle en 
mobiele opbouw zonder gereedschap ter plaatse. 

•  verrijdbare uitvoering met aluminium wielen, 
polyurethaan banden, 4 voetremmen

Met inklapbare zijdelen voor gemakkelijk trans-
port, horizontaal te verstellen.

Uitvoering stationair / in-/uitklapbaar verrijdbaar / in-/uitklapbaar
Draagarmlengte (lichte breedte) mm 4.000 4.000
Inhanghoogte min. / max. mm 1.740 / 2.990 2.170 / 3.020
Breedte zijdeel mm 1.740 2.000
Gewicht zonder takel kg 102 202
zonder 999337 507311
Takel --- ---
met 400094 507312
Takel --- ---

Draagverm. kg 500 1.000 2.000
Breedte (li.) mm 3.000 4.000 3.000 4.000
Tot. breedte (wielafstand) mm 1.500 2.000 1.500 2.000
Tot. hoogte mm 3.120 3.620 3.150 4.180
Flensbreedte draagarm mm 120 120 160 180
Gewicht kg 245 265 330 470

663595 663609 663631 663642
--- --- --- ---

Andere afmetingen, draagvermogens en zwaarlastwielen op aanvraag.

 Volgens DGUV V52 is een 
jaarlijkse controle van de 
kranen verplicht. Contro-
le- en onderhoudsservice 
door deskundige technici 
op aanvraag.
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