SPECIFICATIES MINI-HIJSKRANEN
HOEFLON C1, C6, C10 EN TC1
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HOEFLON C1
PICK AND CARRY

De C1 mini-hijskraan is klein maar krachtig.
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Met fly-jib
Capaciteit		

550 kg

Gieklengte		

4,6 m en zonder opties 3,3 m

Totaal gewicht			

Hijshoogte		

5,6 m en zonder opties 4,4 m

				1060 kg

Aan vermelde
waarden kunnen geen
ontleend worden
Transportstand
(l xrechten
b x h)		
1,75

x 0,7 x 1,26 m

960 kg en met opties 		

WAAROM HOEFLON?

HOEFLON TC1
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radiografische besturing ter beschikking. Deze
tracked carrier heeft een zeer compacte bouwvorm
met een hoogte van 40cm en past door iedere deur.
De tracked carrier rijdt moeiteloos naar elke plaats

• Compact, oersterk en robuust

Uw Hoeflon® dealer 

• Precies manoeuvreerbaar
• Gemakkelijk lading vast te zetten
• Plateau verlengbaar

Hoeflon aandrijving
International B.V.
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Capaciteit		

1.200 kg

Afmetingen (l x b x h)

1,45 x 0,80 x 0,42 m

Eigen gewicht		

500 kg

Laadplatform (l x b)

1,34 x 0,73 m

HOEFLON C6
De Hoeflon mini-hijskranen zijn multifunctioneel inzetbaar op projecten voor het hijsen van zware
materialen in een beperkte of moeilijk bereikbare ruimte. De compactkraan C6 is multifunctioneel en
robuust. Deze kraan is uitermate geschikt voor het plaatsen van glas en het nauwkeurig op positie
brengen van stalen balken. Het is de enige compactkraan die meer dan zijn eigen gewicht kan tillen.
Daardoor is het mogelijk dat de ene kraan de andere kraan in een kelder laat zakken bijvoorbeeld.

• Eenvoudige radiografische bediening
• Transport met een aanhanger 3.500 kg
• Elektromotor 230 volt
• Zeer laag eigengewicht met hoge hijscapaciteit
• Is op 16 meter operationeel binnen 3 minuten

Capaciteit		

3.000 kg

Transportstand (l x b x h)		

2,9 x 0,75 x 1,82 m

Hijshoogte		

16,8 m

Totaal gewicht			

2.650 kg en met opties 		

Gieklengte		

14,4 m

				2.850 kg

HOEFLON C10
De Hoeflon mini-hijskranen zijn multifunctioneel inzetbaar op projecten voor het hijsen van zware
materialen in een beperkte of moeilijk bereikbare ruimte. De C10 Compactkraan is uitermate geschikt voor
het zwaardere werk in de industrie- en staalbouw. Deze kraan heeft bij een hijshoogte van 21 m nog een
enorme hijscapaciteit van 750 kg.

• Uiterst precies manoeuvreerbaar
• Afstandsbediening voor stempel-, rij- en kraanfuncties
• Hydraulisch uitschuifbare rupsen
• Afneembare en uitschuifbare ballast
• Vastzethaken voor aanhanger
• Eén hijspunt

Capaciteit		

4.000 kg

Transportstand (l x b x h)		

3,93 x 0,80 x 1,97 m

Hijshoogte		

21,3 m

Totaal gewicht			

4.400 kg en met opties

Gieklengte		

19 m

Aan vermelde waarden kunnen geen rechten ontleend worden.

4.700 kg

