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Hiabs imponerende program for mellemstore stykgodskraner sættes i fokus.
Hiab har fornyet sit udvalg af mellemstore stykgodskraner med 24 nye eller opdaterede
modeller. De nye mellemstore kraner er svaret på det voksende marked i 20 tonmeterklassen. De leveres med et komplet udvalg af Hiab-styresystemer, som enten er manuelteller fjernstyrede. Fra uge 40 kan kranerne bestilles hos SAWO, som er importør og
forhandler af Hiab i DK.
Kundeindsigt er en afgørende faktor i Hiabs forskning og udvikling. Det handler om at tilføre
værdi for kunderne og løse deres problemer. Sikkerhed, pålidelighed, holdbarhed og
brugervenlighed er Hiabs vigtigste prioriteter til at hjælpe kunderne med at drive en effektiv
forretning. Et typisk eksempel på det stærke fokus på innovation er den nyeste opdatering af
de mellemstore stykgodskraner.
De opdaterede kraner leveres med innovative funktioner, der gør betjeningen og driften mere
enkel, sikker og produktiv. Crane Tip Control (kranspidsstyring) gør det enklere og nemmere
for operatøren at koordinere kranen, og Load Stability System (laststabiliseringssystem)
garanterer sikker brug af kranen. Halvautomatisk parkering gør det muligt at parkere eller
udpakke kranen halvautomatisk. Det forenkler en af de vanskeligste manøvrer med en
stykgodskran.
De nye kraner er op til 300 kg lettere end de tidligere fra Hiab. Denne vægtbesparelse omsættes
direkte til større nyttelast for kunden. Både det avancerede fjernstyringssystem, den nye V200ventil, den opdaterede hydraulik samt det eksterne display der bl.a. viser tid til service, tilfører
ekstra værdi for kunden.

For mere information kan du kontakte marketingskoordinator Vivian K. Knudsen på
vkk@sawo.dk eller på 24880414.

SAWO A/S er Danmarks førende leverandør af kvalitetsprodukter og 1. klasses service inden
for
hydrauliske
og
beslægtede
lasthåndteringsprodukter
til
transportog
entreprenørbranchen. Der er ansat mere end 300 medarbejdere, der dagligt udfører salg,
service samt produktion af opbygninger fra 13 afdelinger fordelt over hele landet. Produkterne
tæller bl.a. HIAB kraner, MULTILIFT kroghejs og MOFFETT medbringertrucks. SAWO wirehejs.
NOPA påhængsvogne og tippelad. GEESINKNORBA renovationsaggregater. SUNFAB
hydraulikpumper og motorer. NUMMI tip cylindre. Se mere info på www.sawo.dk.

