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HIAB 055 Serien 4-6 tm

Produktbrosjyre
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Stamme nær midtpunktet

På Hiab-kraner som har svingsystem med
tannstang og svingkrans er tyngdepunktet
så nær midtpunktet som mulig. Dette betyr
at du får samme rekkevidde på begge sider
av lastebilen. Ingen andre produsenter 
har kranene plassert så nær midtpunktet
som Hiab.

Lastholderventil

Lastholderventilen er en kombinert 
slangebrudd- og lastholderventil som er
montert direkte på sylinderen.

Sekskantet armprofil

Den sekskantede profilen sikrer at armen
alltid er i perfekt balanse, takket være formen
og den store støtteflaten. Profilen gir også
mindre risiko for at armen vrir seg. 
Dette reduserer vedlikeholdskostnadene
og øker effektiviteten.

Lett, kompakt og meget kraftigHIAB XS 055 – en kjempe i forkledning

HIAB XS 055 representerer en kombinasjon av alle de
funksjoner og fordeler som du er ute etter hos en lastebil-
kran i 4-6 tonn-meterklassen, pluss mye mer. Ønsker du
en kran som kan brukes sammen med din vognpark av
mellomstore lastebiler, er XS 055 helt perfekt. Til tross
for at den er så kompakt, er kranen så allsidig at den helt
klart vil overgå alle dine forventninger.  Kranen kan
leveres med styresystemene CL, Duo eller HiDuo.

Godt beskyttede manøverspaker

Kontrollpanelspakene er alltid beskyttet
mot utilsiktede bevegelser fra føreren. 
Til dette formålet er det montert en
beskyttende bøyle, som føreren også kan
hvile armene mot.

Sekskantet armprofil

Den sekskantede profilen som brukes på
Hiab-armene er en banebrytende design
Hiab introduserte for flere år siden. Den er
nå en standard på markedet for lastekraner.
Selv den minste av Hiab-kranene nyter
godt av denne designen.

Ventil 80

Hiabs ventil 80 er en toppmodell blant åpne
senterventiler, og bygger på en vel utprøvd
teknikk som gir overlegen driftssikkerhet.
Ventilen kan håndtere store oljemengder,
og gir høy presisjon og enkel drift.

Store glideplater

Den sekskantede profilen tillater bruk av
større glideplater. Utskytene beveger seg
dermed lettere, og den mekaniske slitasjen
på armen reduseres.

Tilleggsutstyr

En rekke tilleggsutstyr kan kobles til din
Hiab-kran. Ved hjelp av disse kan du 
utføre en mengde forskjellige oppgaver,
for eksempel graving.

Styresystemet CL

Med styresystemet CL (Classic) får du en utmerket og
allsidig kran. Kranen er utstyrt med manuelt styresystem,
HIAB 80-ventil og sikkerhetssystemet SPACE 3000, 
og kan utføre mer enn én funksjon samtidig, smidig 
og effektivt.

Sikkerhetssystemet SPACE 3000

SPACE 3000 overvåker og kontrollerer kranens 
elektroniske funksjoner. Dette gjøres ved hjelp av en
meget avansert overlastfunksjon. Funksjonen har
mange fordeler, blant annet gir den større svingeområde.

Videre håndterer systemet funksjoner som hovedsakelig
brukes av servicepersonell, som f.eks. visning av feilkoder
og data vedrørende lasting og lossing. Utstyrt med disse
funksjonene utgjør SPACE 3000 en del av styresystemet CL.

Konstruert for å dekke dine behov

Et valgfritt D-lenksystem gjør at den ekstra armen
beveger seg med konstant hastighet. Det gir et enda
jevnere og mer presist løft. Du kan også bestille kranen
med en ekstra kort arm. Et slikt S-armsystem øker 
løftehøyden nær stammen, noe som for eksempel er nyttig
når du skal laste flere rader med paller nær stammen.
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