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COMPACT – FLEXIBEL

≥  Zeer groot werkbereik met zwenkbereik van 
de draaitafel van 200° ondanks een gering 
steunvlak, optimaal in geval van enge op-
stellingsomstandigheden

≥  De lage opstellingshoogte van minder dan 
10 m maakt ook de opstelling onder hin-
dernissen mogelijk

FIJNGEVOELIGE BESTURING

≥  Traploze snelheidsregeling dankzij de 
fijngevoelige, elektronische, proportionele 
besturing

≥  De eindpositiedemping garandeert uw  
welzijn

EENVOUDIGE & VEILIGE HANTERING

≥  Groot inspectievenster voor de dagelijkse 
controle van de ventielen, hydraulische -  
en glasvezelleidingen

≥  Waterdicht kijkglas voor het droge reservoir 
incl. snelle en eenvoudige verwijdering

≥  Alle controlepunten bevinden zich ge-
bundeld bij de extra grote coronaring
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HIGHLIGHTS

GRAFISCH KLEURENDISPLAY

≥  Veilige besturing dankzij de afzonderlijke 
werkstappen

≥  Eenvoudige symbolische weergave van de 
effectieve situatie

≥  Actuele informatie over de bedrijfstoestanden

VERPLAATSBAAR SCHAKELPANEEL

≥  Zicht met optimale uitlijning volgens het 
werkbereik

≥  Vrije ruimte in de werkkorf

EFFICIËNT

≥  De automatische nivellering van het werkplat-
form bespaart tijd en garandeert de accurate 
uitlijning voor maximale prestaties

≥  De permanente gronddrukcontrole staat het 
werken alleen toe in geval van absolute  
stabiliteit

≥  De home functie van PALFINGER maakt het 
snel en gemakkelijk samenvouwen van het 
werkplatform mogelijk

TALRIJKE OPLOSSINGEN
VOOR EFFICIËNTIE EN VEILIGHEID



GEÏSOLEERDE WASMACHINE

De geïsoleerde wasmachine van PALFINGER 
biedt u de zekerheid dat u delen die onder een 
spanning van max. 500 kV staan, zonder enig 
gevaar kunt reinigen.

≥  Instelbare drukniveaus: ca. 40 bar resp. 60 bar
≥  Waterstraal van ca. 10-15 m
≥  Permanente controle van het geleidingsver-

mogen van het water incl. akoestische en 
optische waarschuwing

≥  Automatische veiligheidsuitschakeling
≥  Akoestisch waarschuwingssignaal bij lage 

waterstand

MATERIAALVERWERKER

De optimale ondersteuning om uw dagelijkse 
opdrachten zoals het heffen en positioneren van 
isolatoren bv. aan te kunnen.

≥  Voor lasten tot 250 kg
≥  Compact in de werkkorf geïntegreerd
≥  Kabellengte van ca. 58 m
≥  Twee mechanische uittrekniveaus

HYDRAULISCHE AANSLUITING

De hydraulische aansluitkoppelingen in de 
werkkorf verzekeren de optimale aandrijving van 
het hydraulische gereedschap 

≥  200 bar, 10 l/min
≥  Activering via het bedieningspaneel
≥  Incl. kogelkraan en filter

Wij adviseren u graag in geval van speciale eisen.

COMPACTE WERKKORF

De compacte werkkorf van PALFINGER overtuigt 
tijdens werkzaamheden met een enge toegang 
zoals het werken tussen spanningsleidingen bv.

≥  Afmetingen van 1.070 mm x 1.000 mm x 
1.100 mm

≥  Wisselsysteem van de werkkorven
≥  Korflast van 500 kg
≥  Toegang rechtop staande

TALRIJKE OPLOSSINGEN
OM AAN UW NODEN TE VOLDOEN
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≥ Werkhoogte van 65 m

≥ Geïsoleerd tegen 500.000 V

≥ Armlengte GFK-korf van 4,6 m

≥ UV-bestendig

≥ Extra grote coronaring

≥ Diëlektrische sterkte overeenkomstig ANSI 92.2

≥ Individuele stutmogelijkheden

≥ Positioneringssysteem

≥ Home functie

STANDAARDUITRUSTING
 

Laadbordwanden

Tweede schakelpaneel met kleurendisplay

Achteruitrijcamera

Intercom

Optische en akoestische lekstroomcontrole

Extra noodschakelelement

Elektrohydraulische aandrijving

Dieselhydraulische aandrijving

TECHNISCHE GEGEVENS
 

Max. werkhoogte  65 m

Max. hoogte korfbodem  63 m

Max. reikwijdte   27 m

Zwenkbereik draaitafel  540°

Draaiingshoek werkkorf   2 x 45°

Max. korfbelasting  500 kg

Afmetingen werkkorf  1,8 m x 1,0 m x 1,2 m

Max. opstellingsprecisie  1°

Max. stutbreedte  8,34 m

Min. stutbreedte   5,45 m

Hoogte in transportstand  hangt af van het draagvoertuig 

Breedte in transportstand  2,55 m

Totale lengte  13,8 m

Totaalgewicht   hangt af van het draagvoertuig 
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De afgebeelde toestellen zijn deels uitgerust met speciale opties. Ze komen daarom niet altijd overeen met de standaarduitvoeringen.
Houdt u zich aan de landspecifi eke voorschriften die gelden voor de opbouw van kranen. Maataanduidingen vrijblijvend. Technische wijzigingen, misvattingen en vertaalfouten 
voorbehouden.

Kijk voor meer informatie op: www.palfinger.com/diemarke

LIFETIME EXCELLENCE

MILIEU-
VRIENDELIJKER

BEDIENINGS-
VRIENDELIJKER

ONDERHOUDS-
VRIENDELIJKER

STERKER 
OPLOSSINGS-

GEORIËNTEERD

RENDA-
BELER

MEER 
TOEPASSINGEN

BETROUW-
BAARDER

WAARDE-
VASTER

HET RESULTAAT IS PALFINGER HOOGWER-
KERS MET DE MODERNSTE HOGE TECHNO-
LOGIE, DIE ZELFS BIJ DE MOEILIJKSTE 
PRAKTISCHE INZETTEN DE ABSOLUUT BESTE 
PRESTATIES LEVEREN. ONTWIKKELD VOOR 
DE WERELDMARKT, ONTWORPEN VOOR DE 
TOEKOMST.


