
SuperCrane™

Multifunktionel,
robust og kompakt 
minikran



SuperCrane™

Det lille kraftcenter

Hoeflon C1 Minikran
 
Hoeflon C1 Minikran løfter op til 600 kg og kan komme ind 
overalt. Den er elektrisk drevet og kan derfor bruges indendørs i 
lukkede rum. Ideel til placering af glas og stålbjælker.
 
SPECIFIKATIONER
Kapacitet:   600 kg
Max. hejsehøjde:  5,6 m og 4,4 m uden valgmuligheder
Bom rækkevidde:  4,6 m og 3,3 m uden valgmuligheder
Batteri:   24 V
Bredde:    70 cm
Kontroller:   Fjernbetjening; proportional kørsel og hejsning
1. gear:   0,5 km/t
2. gear:   1,1 km/t
Total vægt:  1.060 kg og 960 med ekstraudstyr
Hydraulisk svingområde: 136 grader
Lastmomentbeskyttelse: Ved overbelastning 90% / 100% 
Sikkerhed:   CE-mærkning

UDSTYR
Konverter:   230 V / 24 V
Udvidelsessektion:  30 graders bevægelsesområde
Spil:   460 kg
Crawler tracks:  Non-marking
Opbevaringsboks:  0.5 m x 0,3 m x 0,3 m
Håndarm:   30 grader (op/ned)
Arbejdsbelysning:  LED

Multifunktionel kompakt kran

Hoeflon C4e Minikran 
 
Ultra-stabil og robust minikran, der løfter op til 2 tons. Transport- 
fleksibiliteten er takket være dens udvidelige krybespor og det lave 
tyngdepunkt. Den er både el- eller diesel drevet.
 
SPECIFIKATIONER
Kapacitet:   2350 kg
Maks. rækkevidde:  11,7 m x 144 kg
Maksimal løftehøjde:  15,1 m inkl. valgmuligheder
Mål:   L: 2,8 m x B: 0,75 - 1,1 m x H: 1,82 m
Mål inklusive spil og fok: L: 3,04 m x B: 0,75 m x H: 1,95 m
Samlet vægt:  1900 kg - og inkl. optioner 2150 kg
Fart via fjernbetjening: 1. gear: 1,2 km/t -  2. gear: 2,4 km/t
Dieselmotor:  Yanmar 3-cylindret, 1500 o/min
Hældningsvinkel:  20 grader
Jordtryk:   0,59 kg/cm2

UDSTYR
Elektrisk motor:  230 V
Fly jib:   4,3 m
Spil:   1000 kg, 2000 kg
Udvidelsessektion:  30 graders bevægelsesområde
Udjævningsstik:  Placeringsmålingsværdier for trinløst drejelige stik
Jævnningsjakker svingende: Hydraulisk udstrækning trinløs
Spor:   Non-marking
Belysning:   Arbejdslampe på bom og fok

Kraftig allround kran

Hoeflon C6 Minikran
 
Multifunktionel, robust kran med meget enkel betjening. Kan løfte 
mere end sin egen vægt. Denne kran er ideel til placering af glas 
og nøjagtigt placering af stålbjælker. 
 
SPECIFIKATIONER
Kapacitet:   3000 kg
Maks. rækkevidde:  13,7 m x 210 kg
Maksimal løftehøjde:  15,1 og 17 m inkl. valgmuligheder
Mål:   L: 3,14 m x B: 0,75 m x H: 1,95 m
Mål inklusive spil og fok: L: 3,04 m x B: 0,75 m x H: 1,95 m
Samlet vægt:  2650 kg - og inkl. optioner 2850 kg
Spil:   1000, 2000 og 3000 kg
Fart via fjernbetjening: 1. gear: 1,1 km/t - 2. gear: 2,2 km/t
Dieselmotor:  Yanmar 3-cylindret, 1500 o/min
Hældningsvinkel:  20 grader
Jordtryk:   0,79 kg/cm2

UDSTYR
Elektrisk motor:  230 V
Fly jib:   4,3 m
Spil:   1000 kg, 2000 kg og 3000 kg
Udvidelsessektion:  30 graders bevægelsesområde
Udjævningsstik:  Placeringsmålingsværdier for trinløst drejelige stik
Jævnningsjakker svingende: Hydraulisk udstrækning trinløs
Spor:   Non-marking
Belysning:   Arbejdslampe på bom og fok

Ultra kompakt og robust kran

Hoeflon C10 Minikran 
 
Hoeflon C10 Minikran har en enorm hejskapacitet samt tre has-
tigheder, hvilket gør den usædvanlig manøvredygtig. Det perfek- 
te valg til tungere arbejde inden for industri og stålkonstruktion.
 
SPECIFIKATIONER
Kapacitet:   4000 kg
Maks. rækkevidde:  13,7 x 19,8 m inkl. valgmuligheder
Maksimal løftehøjde:  16,3 og 22 m inkl. valgmuligheder
Mål:   L: 3,93 m x B: 0,8 m x H: 1,97 m
Mål inklusive spil og fok: L: 4,15 m x B: 0,8 m x H: 2,07 m
Samlet vægt:  4000 kg - og inkl. optioner 4700 kg
Spil:   1000, 2000 og 3000 kg
Fart via fjernbetjening: 1. gear: 1,1 km/t - 2./3. gear: 2,3 km/t
Dieselmotor:  Yanmar 3-cylindret, 1500 o/min
Hældningsvinkel:  20 grader
Jordtryk:   0,79 kg/cm2

UDSTYR
Elektrisk motor:  400 V
Fly jib:   5 m
Spil:   1000 kg, 2000 kg og 4000 kg
Udvidelsessektion:  30 graders bevægelsesområde
Kabelspil:   50 m lang
Hejsehastighed:  28,8 m/min
Overvågning af nivelleringsstik: 5 positioner
Spor:   Non-marking
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Kontakt os
 

Hos Preston Rentals ApS arbejder vi med materiel udlejning, innovative løsninger og er specialister i udlejning af optimérbart udstyr, 
som sparer dig for dyrebar tid og penge på dit projekt.

Vi hjælper gerne gratis med opmåling og løsningsforslag, så du får de rigtige tekniske hjælpemidler og udstyr, der optimerer logistik og 
minimere tidsforbruget på byggepladsen - såvel indendørs som udendørs.

Lavet til det danske vejr
Gennemprøvet og robust teknologi i nyt design. Radiostyret præcisionsnivellering reducerer installationstiden og øger sikkerheden. 
Denne radiostyrede nivelleringstalje er ideel til løft af emner af alle typer, som kræver nøjagtighed og præcision at navigere på plads.

Ikke flere tunge løft for dine medarbejdere
Hoeflon TC1 er løsningen til vandret transport af langt, tungt byggemateriale og udstyr, 
som skal kunne passere gennem enhver dør.

TC1 har et roterende plateau, 40 centimeter højt. Det har et lavt tyngdepunkt og har 
præcis manøvrering. Det kører let rundt i forskellige jord niveauer og på meget stejle 
hældninger selv med en belastning.

Fjernstyret nivelleringstalje

Lumberjack L20/L23

Ergonomisk, effektiv og sikker!

Hoeflon TC1 transportør

• Fjernstyret nivellering af emner op til 23 ton
• Indbygget batteri, der holder strøm op til 6 dage, derfor intet 

behov for strøm eller hydraulik
• Intuitiv betjening
• Leveres klar til brug direkte til byggepladsen
• Placérer elementer med millimeters præcision
• 2 stk. fjernbetjening med 100 mtr. rækkevidde og 2 hastigheder

• Kompakt, stærk og robust
• Meget præcis manøvrering
• Let at påmontere lastemner
• Platformen er bevægelig/drejebar
• Støjsvagt i kraft af elektrisk drev


