#bouwkranen
#snelmontage
DB747

45 meter

DB747 - 45m
De DB747 is de nieuwste telg in het gamma en meteen ook de
leader of the pact. Een robuuste kanjer van 24,4 meter hoog en
een gieklengte van maarliefst 45 meter.
Deze snelmontage bouwkraan is dan ook een geduchte concurrent voor kleine torenkranen, want met een maximale
capaciteit van 5 ton, kan deze ingezet worden als perfect
alternatief. Grote bouwwerken van korte en middellange duur, waarbij een grote reikwijdte belangrijk is, zijn
daarom de ideale omgeving voor de Dalbe DB747
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SPECIFICATIES

DETAILS IN BEELD
ongeremd

5 000Kg.
1 100 Kg.

ASD

ASD

h: 24,40 m.
l : 45,00 m.

drukknoppen

ø 5,16 m.

5G6 | 25m.

4,60 x 4,60 m.

halogeen

34,9 t.

reclamepaneel

380 V (63 A)

hydraulisch

CE

hydraulisch

keuring
indienststeling

24 maanden

Compacte basis
Met zijn zeer eenvoudig vergrendelbare steunvoeten kan je deze
bouwkraan op een beperkte plaats installeren. De draaispindels zijn extra robuust zoals by de SkyCranes.

Hydraulisch staartstuk
Door het omvangrijk gewicht van het staartstuk is de DB747
voorzien van een ingenieuze hydraulische cilinder om het
staartstuk op de meest veilige manier te openen.

ENKELE REFERENTIES...

Optioneel verkrijgbare kunststofvoeten
Door de grote druklast van de steunvoeten voorzien we een
standaard vlakke voetplaat om de druk te verdelen. Opdat je
niet met een vrachtwagen hout zou moeten rondrijden, bieden
we optioneel handelbare kunststof ‘Stack Pads’ aan. Door de
combinatie van 2 types kan je zo heel eenvoudig de gewenst
ondervulhoogte bekomen.

RENTING

GRU DALBE
since 1988

All-in formule waarbij u enkel maandelijks een factuur ontvangt
waarin zowel de huur en de machinebreukverzekering omvat zit.
Tevens de mogelijkheid om na 36 maanden aankoopoptie van de
bouwkraan te lichten.

+120

VIDEO ASSISTANCE

+25

Via ons videokanaal helpen we u graag op gang om kleine probleempjes op te lossen zonder tussenkomst van een service
technieker. Dit bespaart u uiteraard de wachturen op een service
interventie.

+15

0800 90 980
Als enige in onze sector bieden wij u de mogelijkheid om gratis al
uw service aanvragen te verrichten. Dit voor zowel herstellingen
als transportplanning. Deze dienst is telefonisch 24/7 bereikbaar.

+10
60 t.
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shop
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