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SAWO præsenterer den ny, lette og kompakte HIAB X-HiPro 232.
Hiab fornyer sine mellemstore stykgodskraner med 24 helt nye modeller, som vil blive
lanceret i forbindelse med den kommende messe IAA, Hannover, Tyskland. Fra uge 40 kan
kranen bestilles hos SAWO, som er importør og forhandler af Hiab i Danmark.
Hiab’s nye produktstrategi er baseret på kundernes måde at arbejde på, i stedet for kapacitet
og tonmeter. De har været særligt fokuserede på, at det nye program af mellemstore kraner
tilbyder forskellige styresystemer, som støtter slutbrugeres daglige arbejde på den bedst
mulige måde. De nye mellemstore HIAB-kraner fås med et komplet udvalg af manuelle
styresystemer og fjernstyringssystemer, som giver operatøren frihed til at vælge et system,
der svarer præcist til hans/hendes behov.
Nem at montere, nem at servicere – plus mere nyttelast
En fælles funktion for alle de nye modeller er den nemme og sikre montering på lastbilens
chassis. Hele installationen er designet til den lavest mulige samlede vægt.
De nye modeller er op til 300 kg lettere end de tidligere modeller, og det kan omregnes
direkte til den samme mængde ekstra nyttelast. Alt dette er gjort for at maksimere
kundernes overskud i forretningen. Vigtige dele og komponenter, der kræver regelmæssig
opmærksomhed, er også let tilgængelige.
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.

HIAB X-HiPro 232 tilbyder den højeste effektivitet i 20 tonmeter-klassen
Den nye HIAB X-HiPro 232-model har det ensartede og præcise HiPro-styresystem, som er
branchens mest avancerede fjernstyringssystem. Samtidig leveres den højeste kapacitet i
forhold til størrelsen.
HIAB X-HiPro modellerne giver ensartet drift og højere hastighed, hvilket igen øger
produktiviteten. LSS (Load Stability System - Laststabiliseringssystem) giver sikker brug af
kranen: Det dæmper automatisk hårde stop, der ellers kunne få lasten til at svinge. BDA
(Boom Deployment Assistant – Udpakning- og parkeringshjælp) overvåger armens vinkel og
position under udpakning og parkering og forhindrer operatøren i at foretage en bevægelse,
der kan beskadige kranen.
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.

I lighed med alle de andre nye mellemstore kraner, er HIAB X-HiPro 232 lakeret i
overensstemmelse med lakeringsprocessen nDuranceTM for at sikre lang levetid og en kran,
der ser godt ud hele tiden.
IAA-messen afvikles i Hannover, Tyskland, den 22.-29. september. Hiabs stand er Pavillon P35
og A02.

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