








Hiab XS 544 er svært lik sine kollegaer i tungvektsklassen 
– Hiab XS 622, Hiab XS 855 og Hiab XS 1055. Kranen har 
mange tekniske funksjoner for forskjellige bruksområder 
– og ingen av dem er unødvendige. Her er noen få av dem: 

• 51 tm løftekapasitet, 24 meters rekkevidde med manuell 
forlenger og opptil 35 meters vertikal rekkevidde 
med jibb. 

• Enkel tilgang til ellers utilgjengelige steder, takket 
være svingmekanisme med ubegrenset rotasjon og 
X-funksjonen som gjør det mulig å vinkle armen 10º 
og 35º, inkludert jibben. 

• Smidig drift og presisjon er sikret på grunn 
av det robuste, veldesignede armsystemet og 
HIPro betjeningssystem. 

• VSL gjør det enkelt å arbeide på trange steder og 
samtidig opprettholde stabilitet og høy kapasitet.

Jo større krav som stilles til deg for å få utført arbeidsopp-
gavene dine, jo viktigere blir det å ha en maskinpark av 
høy kvalitet samt riktig vedlikehold og service. Vi hjelper 
deg med å holde kranen i førsteklasses stand. Profesjonell 
service lett tilgjengelig gir minimal risiko for kostbar og 
unødvendig stillstand.



Gled deg over en kran som er enkel å manøvrere, kan 
svinge ubegrenset og beveger seg raskt og jevnt inn og ut. 
Siden den er en Hiab HiPro-kran, gir den uovertru!en 
presisjon, hastighet, kapasitet og smidighet.





Veldig rask eller veldig presis – eller begge deler De fl este 
kraner brukes til fl ere oppgaver og utfører presisjonsarbeid 
det ene øyeblikket og raskt rutinearbeid det neste. Men 
det er ikke mange som er designet for det, slik Hiab 
HiPro er.

Produktivitet betyr ulike ting i ulike situasjoner. Enkelte 
ganger dreier det seg kun om kapasitet, andre ganger er 
det hurtighet som teller – for eksempel utføring av fl ere 
hydrauliske funksjoner samtidig og en kran som reagerer 
svært nøyaktig når du beveger spakene. Ofte må du kunne 
begge deler. Vi har utviklet fl ere funksjoner for å hjelpe 
deg med dette. Hver funksjon bidrar i seg selv til å øke 
produktiviteten, men det oppnås også synergie! ekter. 
Alle funksjonene er selvutløsende og helautomatiske, 
det vil si at de er der når du trenger dem.

Jo større rekkevidde, desto bedre merker du virkningen 
av produktivitetsfunksjonene. For en høykapasitetskran 
med ni utskyt kan økningen være på hele 37 prosent ved 
full horisontal rekkevidde.







Hiab er verdens ledende leverandør av mobile løsninger for 
lasthåndtering. Hiabs kundetilpassede mobile produkter og 
løsninger for lasthåndtering brukes blant annet til å flytte gods på 
byggeplasser, i skoger, i industrien, på avfallshåndteringsanlegg og 
gjenvinningsstasjoner og i militæret.
Kontakt din lokale forhandler for å få mer informasjon om hva vi 
kan gjøre for deg. Vi er her for å hjelpe deg.




