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SIKKERHED OG KONTROL - MED KUN ÉT HÅNDTAG
Et af vore varemærker er sikkerhed og produktivitet – helt i tråd med seneste
tiltag fra Hiab - en helt ny funktion kaldet SAF (Semi Automatic Folding – semi
automatisk parkering og udpakning).
SAF gør det hurtigt og nemt for enhver operatør at parkere kranen på en sikker og
kontrolleret måde. Både parkering og udpakning kan nu udføres med et enkelt
betjeningshåndtag, i stedet for individuel betjening af drejning, løftearm og
vippearm.
SAF betyder mindre risiko for skader på kranstammen og hydraulikken. Og for alle,
selv de mest erfarne operatører, vil det spare tid på grund af hurtigere parkering og
udpakning af kranen.
Med semi automatisk parkering og udpakning (SAF), kan du bekymre dig mindre,
arbejde hurtigere og få mere arbejde udført.
SAF Specifikationer
• Parkering og udpakning med SAF klares med et enkelt manøvrehåndtag
• Sensorer følger hele tiden armens vinkel og position
• Evt. tilbehør som grab o.l. skal fjernes før SAF kan parkere kranen
• Kranen skal være i start position før SAF kan bruges til parkering
Inkluderet i CTC (Crane Tip Control - kran tip kontrol)
SAF er automatisk inkluderet i CTC, som kan tilvælges på HiPro kraner. CTCfunktionen betyder, at man bevæger kranspidsen vertikalt/horisontalt med et enkelt
manøvrehåndtag i stedet for at bevæge de forskellige arme og udskud én efter én.
SAF gør brug af de samme sensorer og er derfor en integreret del af CTC.
HiDuo
HiPro
Hiab X-HiDuo 138
Hiab X-HiPro
Hiab X-HiDuo 158
Hiab X-HiPro
Hiab X-HiDuo 188
Hiab X-HiPro
Hiab X-HiDuo 228
Hiab X-HiPro
*nogle varianter af de nævnte modeller er undtaget

142
162
192
232

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. SAWO fældegribere og
fældebunkelæggere. PEZZOLATO flishuggere og træbearbejdningsmaskiner. ECOLOG
skovfældningsmaskiner. GROENEVELD selvsmøringsanlæg. Se mere info på www.sawo.dk.

