
Lifetime exceLLence

nieuwe reikwijdtes in de hoogte. de 
modernste techniek die de wereLd-
markt biedt.
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technische gegevens 
 

Max. werkhoogte 90 m

Max. vloerhoogte 88 m

Max. horizontale reikwijdte standaardkorf 32,3 m

armsysteem

Hydraulische korfarm, werkgebied 180°

Hydraulische bovenarm, werkbereik 162°

werkkorf

Standaardkorf: telescopeerbare korf (BxLxH) 2,15 / 3,45 x 0,95 x 1,15 m

Zwenkbereik werkkorf 2 x 84°

Nominale belasting in de telescopische werkkorf  530 kg

Nominale belasting voor korf voor zware lasten (optie) 700 kg

afstempeling

Functie en soort stempeling       volledig variabele hydr. H-stempeling

Max. afstempelbreedte -   8 m                                                            
aan beide zijden horizontaal uitgeschoven 

chassis en montage op het voertuig 

Toegestane totaalgewichtsklasse 48000 kg

Lengte in transportstand 16,15 m

Hoogte in de transportstand 4,0 m

Hellingshoek 8°

standaard 

≥ Grootst mogelijke beweeglijkheid van de korfarm                   
van 180°

≥ Maximale korfbelasting van 700 kg

≥ Maximale reikwijdte in de hoogte tot 90 m

≥ Nieuwste technologie in overeenstemming met een               
sierlijk design

≥ Eenvoudig in gebruik en een gebruiksvriendelijke bediening

≥ Topuitrusting 

≥ Totaal gewicht onder 48 t met voldoende laadvermogen

≥ Uitgerust voor langdurige inzetten

≥ Op rendabiliteit gericht 

 

Ruime bergruimte met verlichting voor gereedschap en materiaal     

Tweede bedieningspaneel op draaitoren 

Verlichting van het afstempelvlak 

Grafisch kleurendisplay in de bedieningspanelen

Multiple nooddaalsystemen vanuit de korf en basis

Botsingbescherming voor werkkorf en korfarm (opzetinrichting)

Noodaandrijving via elektrische pomp

Automatisch afstempelsysteem en automatische nivellering
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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 landspecifieke 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
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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.


