
Portalkranar i aluminium

Portalkran i aluminium, stationärt utförande, 

med hopfällbara sidoställ
inkl. fixerbar lyftvagn
inkl. integrerat

horisontalreglage

Lyftkapacitet kg 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.500 1.500 1.500

Balklängd mm 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000 4.000 5.000 6.000

Balkstöd mm 61 x 61 61 x 61 61 x 61 61 x 61 61 x 61 61 x 61 61 x 61 61 x 61

Balkprofil mm 200 x 50 200 x 50 220 x 60 220 x 60 220 x 60* 220 x 60 220 x 60* 220 x 60*

Balkfäste eina sidan: hylsa 82 x 82 mm, 270 mm lång, andra sidan: ändlist

Totalvikt kg 91 103 117 126 167 99 128 141

Aluminiumbalk kg 31 43 57 66 107 39 68 81

Sidoställ kg 2 x 24 2 x 24 2 x 24 2 x 24 2 x 24 2 x 24 2 x 24 2 x 24

Lyftvagn kg 8 8 8 8 8 8 8 8

Horisontalreglage kg 4 4 4 4 4 4 4 4

* med extra förstärkta väggar (på insidan)
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del- eller insticksbar aluminiumbalk

Den här nyheten är en konsekvent vidareutveckling 
av vårt omfattande kransortiment samt tillbehör. 
Genom vårt anspråk om en ständigt optimering 
erbjuder vi från idag en del- eller insticksbar alumini-
umbalken.

Snabbhet, innovationskraft och optimismus vill vi 
reagera på dina önskemål och även i framtiden förse 
dig med högkvalitativa artiklar.
Då vi redan kan erbjuda en hopfällbar variant av 
sidoställen till portalkranen i aluminium har vi nu 
även tagit upp en delbar variant av den längsta och 
mest skrymmande komponenten – den del- eller 
insticksbara aluminiumbalk.
De två balkdelarna kan i sin tur även användas som 
seperata aluminiumbalkar.

 Skaffa dig en komplett portalkran i aluminium 
  inklusive en del- eller insticksbar aluminium balk.
 Modernisera din redan förefintliga portalkran

   i aluminium.
 standardkranens 

artikelnummer (se sidorna 8 till 12) 

Portalkran i aluminium, stationärt utförande,
medium, lyftkapacitet 1.000 kg

med ”standard” aluminiumbalk, balklängd 4.000 mm:
art.nr 1321040
med ”del- eller insticksbar” aluminiumbalk,
balklängd 4.000 mm:
art.nr. 1321040-10
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