HS380 - 38m
De HS380 is de ideale bouwkraan voor al uw korte termijnprojecten waarvoor een torenkraan te duur is qua installatiekost. Deze
bouwkraan slaagt er glansrijk in om gewicht met lengte te combineren. Of u nu werkt met een dubbele of enkele inschering,
deze bouwkraan speelt met al uw lasten. Door de inzet van
frequentiesturing, laat de HS380 een energiezuinige voetafdruk na bij het tillen van zware lasten of bij hoge snelheden.
Een aansluiting van 32 A is meer dan voldoende om deze
bouwkraan al haar taken vlekkeloos te laten uitvoeren.
De gebruiksvriendelijkheid krijgt u er gratis bij.
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SPECIFICATIES

DETAILS IN BEELD
ongeremd

4 000Kg.
800 Kg.

ASD

ASD

h: 21,50 m.
l : 38,00 m.

drukknoppen

ø 4,40 m.

5G6 | 25m.

4,00 x 4,00 m.

halogeen

22,00 t.

reclamepaneel

380 V (32 A)

hydraulisch

CE

hydraulisch

Stroomvoorziening (220 V / 380 V)
Op onze bouwkranen is er onderaan het chassis een
extra stroomvoorziening in zowel 220 v (2 stopcontacten)
als 380 v..

keuring
indienststeling
24 maanden
Snel handelbare en draaibare steunvoeten

ENKELE REFERENTIES...

Van zodra de steunvoeten uitgeplooid zijn dienen deze
enkel nog door 1 pen vergrendeld te worden om in positie te blijven. Dit komt de plaatsingssnelheid ten goede.

Volledig frequentiegestuurd (softstart)
Deze bouwkranen zijn volledig frequentiegestuurd waardoor de piekstromen helemaal weg zijn en je zo energiezuiniger kunt werken.
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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.
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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.
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