
 

Werkplaats kraan - draaibaar en bestuurbaar 
Draagvermogen van 390 kg tot 1000 kg  
Voor de kraantechniek hebben wij een nieuw ontwerp doorontwikkeld naar een mobiele 
werkplaatskraan met zwenkbare kolom. Deze is volledig 360° axiaal draaibaar met een belastbaar 
draagvermogen van 390 kg tot 1000 kg.  
 
De zwenkkraan met daarop de ballastcontainer moet stabiel staan en mag alleen met een 
vergrendelingsspindel op een stevige ondergrond in gebruik worden genomen.  
Door de bouwhoogte van 1950 mm en de bouwbreedte van 810 mm is de kraan eenvoudig door elke 
deur te rijden naar het toepassingsgebied, op elke vloer met voldoende draagkracht.  
 
De werkplaatszwenkkraan wordt bedrijfsklaar geleverd met een kraankeuringsboekje. Getest en 
vervaardigd volgens de richtlijnen EG 2006/42/EG, BGV/BGR500 incl. verklaring van 
overeenstemming.  
 

Laadvermogen / hefhoogte: 
Met ingeschoven telescooparm kan max. 1000 kg tot 2700 mm omhoog worden gevijzeld. 
Met uitgeschoven telescooparm kan max. 390 kg naar 3450 mm hoogte worden gebracht.  
 

Onderstel  
Met de aangebouwde, hand-hydraulische hef- en stuurdissel is het rijwerk van de kraan uiterst 
wendbaar en eenvoudig te verplaatsen om zijn eigen as. 
 

Hefinrichting  
Heeft een hydraulische cilinder met handpomp en fijn instelbaar ventiel om te laten dalen. 
 

Zwenkkolom 
Heeft een aangebouwde telescoopgiek (6x uitschuifbaar) en roterende hijshaak volgens DIN 15401. 
De zwenkkolom kan je belastbaar zwenken, is kogel gelagerd en onderhoudsvrij. Wordt door een 
semi-zelf-remmend wormoverbrenging met handwiel handmatig 360 ° gedraaid.  
 

Opgelet, stabiliteit en functionele veiligheid 

De werkplaatszwenkkraan mag alleen in gebruik worden genomen en functioneren als:  

• de ballastcontainer gevuld is met een gewicht van 1100 kg.  

• de vrijdragende voeten aan beide zijden van het chassis-basisframe moeten vóór inbedrijfstelling 
op 90° worden uitgeschoven en vergrendeld en de vergrendelingsspindel zijn aangedraaid.  

 
Verf kleur RAL 5002  
Bouwhoogte 1950 mm  
Rijwerk lengte 1750 mm  
Rijwerk breedte 800 mm  
Wielen Ø 200 mm 
 
Haak hoogte/laagte 
Kraanarm ingeschoven 2700 mm (hoogste) 920 mm (laagste) 
Kraanarm uitgeschoven 3450 mm (hoogste) 450 mm (laagste) 
 
Ballast contragewicht bij 1000 kg draagvermogen 1100 kg  
Eigen massa (zonder ballast) 330 
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