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SAWO præsenterer ny HIAB X-HiPro 558 stykgodskran til 3-akslede lastbiler
Hiab lancerer sin nyeste innovation inden for serien af store kraner: den nye HIAB X-HiPro
558 - den stærkeste kran til montering på en 3-akslet lastbil. Fra uge 40 kan kranen
bestilles hos SAWO, som er importør og forhandler af Hiab i Danmark.
Kranserien med store kraner, indeholder de stærkeste og mest robuste af Hiabs produkter.
Den dækker nu et komplet spektrum af læssekapaciteter og kan håndtere selv de mest
vanskelige løft.
Det nye medlem af familien er beregnet til løft af tunge og omfangsrige laster. HIAB X-HiPro
558 leverer 20 % mere løftekraft end andre kraner af tilsvarende størrelse. Det optimerede
EP-armsystem har fået længere og lettere individuelle udskud, som giver den nye kran en
optimeret rækkevidde med mere nettokapacitet til at løfte omfangsrige laster.
HIAB X-HiPro 558-modellen er udstyret med det ensartede og præcise HiPro-styresystem, som
er branchens mest avancerede fjernstyringssystem. Forholdet mellem kapacitet og vægt har
fået særlig opmærksomhed. Det maksimerer nyttelasten og gør det muligt for operatøren at
få mere fra hånden på den samme tid. HIAB X-HiPro 558 blev første gang vist på Bauma
messen, og interessen var stor blandt de besøgende.
Alle store HIAB-kraner har en lang række sikkerhedsfunktioner. Hos Hiab har sikkerhed altid
første prioritet. I de store kraner tages der højde for sikkerheden med funktioner som VSLPLUS,
som bruger støttebenenes position og lastbilens totalvægt til at beregne et sikkerhedsmaksimum for krankapaciteten, og BDA (Boom Deployment Assistant – Udpaknings- og
parkeringshjælp), som følger armens vinkel og placering under udpakning og parkering.
Derudover er der tilføjet et eksternt display, der bl.a. viser tid til service, som en ekstra
værdi for kunderne, så de kan følge med i kranens cyklus.
Mød repræsentanterne for de store kraner på IAA i Tyskland! IAA-messen afvikles i Hannover,
Tyskland, den 22.-29. september. Hiabs stand er Pavillon P35 OG A02.
De nye kraner i mellemklassen kan bestilles hos SAWO fra uge 40.
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For mere information kan du kontakte marketingskoordinator Vivian K. Knudsen på
vkk@sawo.dk eller på 24880414.
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