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Hiab T-kranen Serie 0,9–3,3 tm
Lichte en krachtige T-kranen
De Hiab T-serie autolaadkranen mogen dan licht in 
gewicht en compact zijn, toch zijn ze groter dan alle 
andere kranen in hun klasse wat betreft vermogen, 
productiviteit en betrouwbaarheid. In situaties waarin 
veiligheid en arbeidsomstandigheden het handmatig 
laden en lossen verhinderen, als vorkheftrucks niet 
beschikbaar zijn, of als palletwagens simpelweg het werk 
niet aankunnen, komen deze werkpaarden pas echt in 
hun element. Alle T-kranen kunnen worden uitgerust 
met een elektro-hydraulisch Power Pack, afgestemd op de 
juiste werkzaamheden. Voor intensievere werkzaamhe-
den kunnen een aantal modellen op de krachtbron (PTO) 
van de truck worden aangesloten.

Wormwiel zwenking
Het wormwiel zwenkmechanisme is een 
beproefde zwenktechniek voor kranen. Dit 
mechanisme is zeer betrouwbaar en vergt 
een minimum aan onderhoud.

Besturingskast
De besturingskast kan binnen een bepaalde 
afstand van de kraanvoet op elke willekeurige 
plaats worden gebruikt. Het is een beproefde 
en gebruiksvriendelijke manier om uw kraan 
te bedienen. Zo heeft u uitstekend zicht op de 
kraan, lading en truck tijdens het bedienen.

Robuuste voet
De voet van de kraan is afgedicht met een 
O-ring die zorgt voor een sterke en lichte 
oplossing ter bescherming tegen water 
en vuil.
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JIC-koppelingen
JIC-koppelingen zijn standaard op de meeste 
Hiab-kranen. Ze garanderen snel en veilig 
vastkoppelen en zijn toch gemakkelijk los te 
koppelen voor onderhoud.

Grote glijplaten
Grote glijplaten verminderen wrijving en 
slijtage, en houden zo de onderhoudskosten 
laag. Bovendien hoeft het armsysteem niet 
gesmeerd te worden, en zo blijft het schoner 
dan de armsystemen van onze concurrent.

Zeshoekig armprofiel
Het zeshoekig profiel garandeert dat de arm 
altijd perfect in evenwicht is, dankzij zijn vorm 
en groot steunvlak. Het profiel minimaliseert 
ook vervorming van de arm. Dit verlaagt 
onderhoudskosten en vergroot de efficiëntie.

Handmatige uitschuifdelen
De handmatige uitschuifdelen zijn eenvoudig 
te monteren. In veel gevallen wordt de 
T-kraan geleverd inclusief één mechanisch 
uitschuifdeel, die een extra bereik geeft dat 
goed van pas kan komen.
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Betrouwbaarheid in miniformaat
Hiab T-kranen hebben in de loop der jaren hun 
betrouwbaarheid bewezen. Vervangende onderdelen zijn 
uitstekend verkrijgbaar en worden gegarandeerd snel 
geleverd. Dit geeft u de absolute zekerheid dat u over een 
kraan beschikt waar u op kunt vertrouwen, die altijd in 
de startblokken staat. Dankzij de lage bouwhoogte van 
de uitschuifcilinder heeft u gemakkelijker toegang tot 
beperkte ruimten. Met een grotere kraan blijkt het soms 
moeilijk of zelfs onmogelijk te zijn om deze ruimten te 
bereiken, maar met een lichtgewicht en compacte T-kraan 
hoeft dat geen probleem meer te zijn. Nog een sterke 
eigenschap van alle Hiab T-kranen is het in staal gegoten 
zwenkhuis. Dat zorgt voor minimale slijtage en een 
langere levensduur van uw kraan. Kortom, ook het belang 
van het efficiënter uitvoeren van kleinere taken wordt 
door Hiab niet onderschat. Uw T-kraan staat altijd voor 
uw klaar wanneer u hem nodig heeft.

Veiligheid is prioriteit nummer één
Alle CE-gecertificeerde Hiab T-kranen zijn voorzien 
van een elektronische noodstopinrichting. Daarnaast 
omvatten alle T-kranen voor de EU-markt met 
een hefvermogen van meer dan 1 tm een extra zeer 
belangrijk veiligheidskenmerk, het gerenommeerde 
BOSS veiligheidssysteem.

BOSS beveiligingssysteem
Het BOSS beveiligingssysteem wordt gebruikt op de 
reeks lichte Hiab kranen. Het bestaat uit een basis 
lastmomentbegrenzing OLP, zodat hetwerk altijd veilig 
wordt uitgevoerd. Bij 90% van het maximumvermogen 
wordt de bedienaar gewaarschuwd door middel van 
geluids- en lichtsignalen.

Meer ruimte voor nuttige lading
Voor een kleine truck is het nóg belangrijker 
dat de afmetingen van de kraan beperkt zijn, 
en met name bij de voet. De Hiab T-kranen 
zijn gericht op het maximaliseren van uw 
nuttige lading, en dus op het vergroten van de 
productiviteit van uw onderneming.

Besturingskast
De besturingskast kan binnen een bepaalde 
afstand van de kraanvoet op elke willekeurige 
plaats worden gebruikt. Het is een beproefde 
en gebruiksvriendelijke manier om uw kraan 
te bedienen. Zo heeft u uitstekend zicht op de 
kraan, lading en truck tijdens het bedienen.
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Hiab 008 T – Vermogen 0,9 tm
Wie heeft er nog hulp nodig om loodzware ladingen te ver-
plaatsen, als de Hiab 008 T al het werk kan overnemen? 
Deze minikrachtpatser weegt net iets meer dan 100 kg, 
maar kan op korte afstand meer dan acht keer zijn eigen 
gewicht heffen en meer dan twee keer zijn eigen gewicht 
op een afstand van bijna vier meter. De Hiab 008 T heeft 
slechts minimale ruimte nodig als hij is ingevouwen in de 
parkeerstand. Hij is zo laag dat hij ruim onder de meeste 
afdekzeilen voor pick-ups past.
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Hiab 017 T – Vermogen 1,7 tm
Als u op zoek bent naar meer kracht gecombineerd met 
alle voordelen van een lichtgewicht kraan, dan is dit wat u 
nodig heeft: de Hiab 017 T. Met een hefvermogen van ruim 
een ton met ingeschoven giek en een bereik van bijna 
vier meter is dit model ontworpen voor het eenvoudig 
ter plaatse laden en lossen van middelzware tot zware 
producten zoals generators, compressors, compactors, 
pompen en zandzakken. Net als alle andere T-kranen 
voelt ook de Hiab 017 T zich vooral thuis op bouwter-
reinen en andere locaties waar toegang moeilijk kan zijn 
voor andere voertuigen.

Hiab 013 T – Vermogen 1,2 tm
Nooit meer wachten op de vorkheftruck. Als u nét dat 
beetje extra hefvermogen nodig heeft, staat de Hiab 013 T 
paraat om de goederen af te leveren. Altijd klaar voor 
actie! Dit model is iets zwaarder dan de Hiab 008 T, maar 
geeft u dichtbij een hefvermogen van bijna een ton. Dit is 
meer dan voldoende voor de meeste taken waarvoor lichte 
trucks worden ingezet. De Hiab 013 T is even compact en 
laag als de Hiab 008 T, en past dus gemakkelijk onder een 
dekzeil voor een pick-up.
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Hiab 022 T – Vermogen 2,2 tm
Voor toepassingen die vragen om een compacte kraan met 
hydraulisch bereik brengt de Hiab 022 T uw onderneming 
een stap verder. Met een gewicht van minder dan 250 kg 
kan de Hiab 022 T gemakkelijk worden geïnstalleerd 
op zo’n beetje elk formaat laadbak. En toch heft hij met 
maximaal drie hydraulische uitschuifdelen gemakkelijk 
500 kg op een afstand van meer dan vier meter. Dat maakt 
de Hiab 022 T de ideale keuze voor het laden en lossen van 
tonnen, stoepranden, putdeksels, pompen, verkeersafzet-
tingen, Dixies, tuingereedschap en nog veel, veel meer.

Hiab 026 T – Vermogen 2,6 tm
De Hiab 026 T is ontworpen voor het hanteren van de 
zwaardere ladingen die worden vervoerd op lichte vracht-
wagens. Deze kraan doet dat moeiteloos en is daarom een 
waardevolle en veelzijdige aanwinst voor elk bedrijf dat 
materialen moet laden en lossen. Deze kraan is leverbaar 
met maximaal drie hydraulische uitschuifdelen, en kan 
met handmatige uitschuifdelen een bereik van bijna zes 
meter halen. Voor werkzaamheden dichtbij kan hij twee 
ton heffen, terwijl op bijna vijf meter afstand meer dan 
500 kg ook geen probleem is. Wellicht is de Hiab 026 T 
precies de kraan die uw bedrijf nodig heeft.
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Hiab 033 T – Vermogen 3,3 tm
Dit succesvolle lid van de T-kraan familie, de Hiab 033 T, 
is ontwikkeld voor installatie op vrachtwagens die worden 
gebruikt voor middelzware ladingen. Deze kraan is lever-
baar met twee of drie hydraulische uitschuifdelen en heeft 
een hefvermogen van bijna 2,5 ton dichtbij, en reikt met 
handmatige uitschuifdelen tot wel zes meter. Deze ken-
merken maken het tot de ideale kraan voor het hanteren 
van ladingen zoals zware machines voor tuinonderhoud, 
middelgrote machines en bouwmaterialen.
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Cargotec verbetert de efficiency van goederenstromen over land en over 

zee, overal waar lading onderweg is. De dochterondernemingen Hiab, 

Kalmar en MacGregor worden over de hele wereld gezien als toonaangevend 

op het gebied van laad- en lossystemen. Cargotecs wereldwijde netwerk 

bevindt zich dichtbij de klanten en biedt een scala aan diensten die zorgen 

voor een continue, betrouwbare en duurzame werking van het materieel. 
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