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SAWO viser de nye T-kraner fra Hiab på Vestfyn Trækker
SAWO er glade for at Hiab supplerer T-serien med yderligere to kraner, som
indeholder kraner med løftekapacitet fra 0,9 til 3,5 tonmeter.
De nye kraner er HIAB T-009, seriens mindste kraftcenter, og HIAB T-018, en populær
størrelse til mange forskellige anvendelser. Kranerne er bygget til nem montering på
pickupper og lette lastbiler, og de anvendes til en lang række opgaver, hvor der er brug
for på- og aflæsning tæt på et arbejdssted.
De første nye kraner i det fornyede produktprogram blev lanceret sidste år og har fået
en god modtagelse på markedet. T-serien har den kvalitet, pålidelighed og
driftssikkerhed, som kendetegner HIABs produkter, og den nyeste teknologi, for
eksempel nDuranceTM, SmartControl og hybrid drive, giver kranerne en absolut
førerposition. Det er lette kraner med stærke fordele.
Kranerne har en række funktioner og egenskaber, der øger kvaliteten og effektiviteten
i den daglige drift, for eksempel en støbt kranfod, som er holdbar og fuldstændigt
forseglet for at opretholde smøremidlets kvalitet. Kranerne er malet efter den
højteknologiske nDuranceTM-proces for at sikre kranerne lang levetid, og en
længerevarende finish.
Kranerne i T-serien kan drives udelukkende med elektricitet, så driftsstøjen begrænses,
og brændstofforbruget reduceres. Batteriet oplades, når lastbilens motor kører.
Fjernstyringssystemet SmartControl giver ekstra sikkerhed, mulighed for samtidige
kranbevægelser samt høj præcision ved manøvrering og placering af godset, når der er
behov for både fleksibilitet og fuld kontrol.
Der findes en let og stærk kran til ethvert behov i den nye T-serie. Du skal blot vælge
styresystem, kapacitet og ekstra udstyr ud fra de krav, opgaven stiller. De mange
rammevarianter gør det let at lave en skræddersyet montering.
Den nye HIAB T-018 kran med HiDuo styresystem og SmartControl fjernstyring samt HIAB
T-009 vil blive vist på SAWOs stand på messen Vestfyn Trækker i Ejby den 27.-29. maj
2016.
Du kan finde flere oplysninger om kranerne på www.sawo.dk.

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 280 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.

