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HIAB 111 Serien 8-11 tm

Produktbrosjyre

www.hiab.com
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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.

Sørger for løsninger for din bedriftHIAB XS 111 – verktøykasse med rekkevidde

HIAB XS 111 er et meget allsidig verktøy i mellomklassen.
Denne arbeidshesten i 8-11 tonnmeterserien er bygd for
å takle tøffe oppgaver som grave- og grabbarbeid,
samtidig som den har følelsen og kontrollen som skal til
for å levere last med meget stor presisjon. Den veldoku-
menterte sekskantede armprofilen, svingsystemet med
høyt svingmoment og våre intelligente elektroniske
systemer gir deg en kran som alltid yter sitt beste.
HIABs ventil 80 er hovedmanøverventilen, og du kan
velge mellom manuelle manøverspaker og fjern-
kontroll. Kranen kan leveres med 
styresystemene Duo eller HiDuo.

XSDrive

HIAB XSDrive er ergonomisk utformet for
å legge mindre belastning på hendene,
armene og ryggen. Lasteindikatorene gir
informasjon for raske og riktige handlinger
under arbeidet. Det er også en mengde
tilbehør tilgjengelig slik at du kan finne den
perfekte styringsløsningen for deg.

Store glideplater

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

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

Store glideplater reduserer friksjon og
slitasje, og holder vedlikeholdskost-
nadene nede. Armsystemet trenger heller
ikke å smøres, og holder seg derfor renere
enn våre konkurrenters armsystemer.

Tilleggsutstyr

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

Oljebad

Svingsystemet går i oljebad, og svinger
dermed lett, jevnt og presist. Redusert
slitasje holder reparasjons- og service-
kostnadene på et minimum. Det garanterer
også lengre levetid på kranen.

Styresystemet HiDuo

Styresystemet HiDuo bygger på ventilen V80. HiDuo
leveres med XSDrive fjernstyring og sikkerhetssystemet
SPACE 4000. Foruten fordelene ved fjernstyring av
kranen omfatter ekstrafunksjonene også den unike
automatiske hastighetskontrollen. Denne funksjonen gir
en kontinuerlig og meget jevn kapasitetsøkning.

Sikkerhetssystemet SPACE 4000

Sikkerhetssystemet SPACE 4000 overvåker og kontrollerer
kranens elektroniske funksjoner. Disse funksjonene skal
hjelpe føreren på to områder: sikkerhet og produktivitet.

Sikkerheten ivaretas av en overlastfunksjon og produk-
tiviteten økes ved hjelp av funksjonene automatisk
brukskontroll og Hiabs unike automatiske hastighets-
kontroll.

Videre håndterer systemet funksjoner som hovedsakelig
brukes av servicepersonell, som f.eks. visning av feilkoder
og data vedrørende lasting og lossing. SPACE 4000 er
en del av styresystemet HiDuo.
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