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PRESSEMEDDELELSE
SAWO udvider med kontinuerlig drejning til Hiab stykgodskraner
Hiab lancerer kontinuerlig drejning på sine kraner i 30 til 40 tonmeter-klassen.
Kontinuerlig drejning har tidligere kun været tilgængelig til de største HIAB-kraner
med en kapacitet på over 50 tonmeter.
Kontinuerlig drejning giver brugeren den bedst mulige adgang til lasten, man undgår
unødvendig tilbagekørsel, og driften bliver sikre uden besværlige løft og stop i
risikable positioner. Der har været stor efterspørgsel på dette fra kunderne, og den
imødekommer SAWO ved at udvide med tilbuddet til den lettere ende af kraner med
høj løftekapacitet.
Kombineret med arm- og jib-drift til byggeri, transport og specialopgaver gør kraner
med kontinuerlig drejning arbejdet hurtigere, smartere og mere sikkert.
•

Læssecyklusserne er hurtigere og øger produktiviteten:
Kontinuerlig drejning øger produktiviteten, fordi operatørerne kan bevæge
kranen derhen, hvor den skal bruges, i en komplet cirkel og mere til. De rigtige
arm- og jib-muligheder giver operatørerne, hvad de har brug for til effektive
resultater uden afbrydelser.

•

Det hele bringes tæt på og inden for nem rækkevidde med præcis styring,
uanset hvordan operatøren drejer sig rundt:
Kontinuerlig drejning gør løftene lettere og mere sikre, fordi operatørerne kan
vælge den bedste vej til løftet og undgå unødvendig og potentielt usikker
standsning og tilbagekørsel.

•

Målrettet design optimerer ydeevnen:
HIAB-kraner med kontinuerlig drejning er bygget specielt med henblik på høj
præcision ved lang rækkevidde (anvendelser med langt armsystem) eller til
mere løftekraft tæt på lastbilen (anvendelser med kort armsystem).

Følgende modeller kan nu leveres med kontinuerlig drejning: HIAB 358 X-HiPro
(special-designet til anvendelser med langt armsystem med eller uden jib), HIAB XHiPro 408 (specialdesignet til anvendelser med langt armsystem, med eller uden jib
for maksimal ydeevne) og HIAB X-HiPro 418 (specialdesignet til anvendelser til kort og
mellemlangt armsystem i mere udviklet markeder med høj efterspørgsel efter
elektroniske sikkerhedsfunktioner og optimal ydeevne).
Ved yderligere spørgsmål kontaktes Vivian K. Knudsen på vkk@sawo.dk.

SAWO A/S er Danmarks førende leverandør af kvalitetsprodukter og 1. klasses service inden
for hydrauliske og beslægtede lasthåndteringsprodukter til transport- og 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.

