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Portalkran af aluminium, kan køre under last, bæreevne 1.000 kg og 1.500 kg

 
Varenr.

Bære-
evne Bjælkelængde

Ophængnings-
punkt ved løbe-

kattens bolt
Højde i alt Underkant

Aluminiumbjælke

Juste-
ringsom-

råde
Sidestel Vægt

fri vidde i alt min. maks. min. maks. min. maks. Bjæl-
kestøtte Bredde Højde

kg mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg
lille En beskrivelse af disse portalkraner af aluminium finder du på side 32.
1471040 1.000 4.000 4.100 1.730 2.130 2.110 2.510 1.820 2.220 400 1.490 1.430 167
1471540 1.500 4.000 4.100 1.730 2.130 2.110 2.510 1.800 2.200 400 1.490 1.430 175

middel En beskrivelse af disse portalkraner af aluminium finder du på side 33.
1481040 1.000 4.000 4.100 2.170 3.020 2.550 3.400 2.260 3.110 850 2.000 1.870 189
1481540 1.500 4.000 4.100 2.170 3.020 2.550 3.400 2.240 3.090 850 2.000 1.870 197

høj En beskrivelse af disse portalkraner af aluminium finder du på side 34.
1491040 1.000 4.000 4.100 2.500 3.800 2.880 4.180 2.590 3.890 1.300 2.320 2.140 207
1491540 1.500 4.000 4.100 2.500 3.800 2.880 4.180 2.570 3.870 1.300 2.320 2.140 215
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Portalkraner af aluminium

Portalkran af aluminium, kan køre under last, lille

med klapbare sidestel
inkl. fikserbar løbekat
inkl. integreret horisontaljustering

Tekniske data

Varenr. 1471040 1471540

Bæreevne kg 1.000 1.500
Bjælkelængde mm 4.000 4.000
Bjælkestøtte mm 71 x 71 71 x 71
Bjælkeprofil mm 200 x 50 220 x 60

Bjælkenav
en side: Hylster 92 x 92 mm, 380 mm langt,

med tilslutning til travers;
anden side: Afslutningsliste

Totalvægt kg 167 175
Aluminiumbjælke kg 31 39
Sidestel kg 2 x 59 2 x 59
Løbekat kg 8 8
Horisontaljustering kg 10 10

En oversigt over disse portalkraner af aluminium finder du på side 31.

Tilbehør Varianter

 Vægkonsol  .............................side 78
 Transportvogn  ........................side 80
 Talje  .......................................side 81
 Elektrisk talje med kæde  .......side 82
 Kabelføring/

 Strømtilførsel  .........................side 83
 omløbende bånd  ....................side 84
 Spil  .........................................side 84
 Emballage- og

 Transportkasse  .......................side 86

 Hjul med
 fiksering af køreretningen  .....side 35

 Massive gummidæk  ..............side 35
 Aluminiumbjælke,

 der kan deles eller samles......side 36
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Portalkran af aluminium, kan køre under last, middel

med klapbare sidestel
inkl. fikserbar løbekat
inkl. integreret horisontaljustering

Tekniske data

Varenr. 1481040 1481540

Bæreevne kg 1.000 1.500
Bjælkelængde mm 4.000 4.000
Bjælkestøtte mm 71 x 71 71 x 71
Bjælkeprofil mm 200 x 50 220 x 60

Bjælkenav
en side: Hylster 92 x 92 mm, 380 mm langt,

med tilslutning til travers;
anden side: Afslutningsliste

Totalvægt kg 189 197
Aluminiumbjælke kg 31 39
Sidestel kg 2 x 70 2 x 70
Løbekat kg 8 8
Horisontaljustering kg 10 10

En oversigt over disse portalkraner af aluminium finder du på side 31.

TilbehørVarianter

 Vægkonsol  .............................side 78
 Transportvogn  ........................side 80
 Talje  .......................................side 81
 Elektrisk talje med kæde  .......side 82
 Kabelføring/

 Strømtilførsel  .........................side 83
 omløbende bånd  ....................side 84
 Spil  .........................................side 84
 Emballage- og

 Transportkasse  .......................side 86

 Hjul med
 fiksering af køreretningen  .....side 35

 Massive gummidæk  ..............side 35
 Aluminiumbjælke,

 der kan deles eller samles......side 36
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Portalkraner af aluminium

Portalkran af aluminium, kan køre under last, høj

med klapbare sidestel
inkl. fikserbar løbekat
inkl. integreret horisontaljustering

Tekniske data

Varenr. 1491040 1491540

Bæreevne kg 1.000 1.500
Bjælkelængde mm 4.000 4.000
Bjælkestøtte mm 71 x 71 71 x 71
Bjælkeprofil mm 200 x 50 220 x 60

Bjælkenav
en side: Hylster 92 x 92 mm, 380 mm langt,

med tilslutning til travers;
anden side: Afslutningsliste

Totalvægt kg 207 215
Aluminiumbjælke kg 31 39
Sidestel kg 2 x 79 2 x 79
Løbekat kg 8 8
Horisontaljustering kg 10 10

En oversigt over disse portalkraner af aluminium finder du på side 31.

Tilbehør

 Vægkonsol  .............................side 78
 Transportvogn  ........................side 80
 Talje  .......................................side 81
 Elektrisk talje med kæde  .......side 82
 Kabelføring/

 Strømtilførsel  .........................side 83
 omløbende bånd  ....................side 84
 Spil  .........................................side 84
 Emballage- og

 Transportkasse  .......................side 86
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Varianter

 Hjul med
 fiksering af køreretningen  .....side 35

 Massive gummidæk  ..............side 35
 Aluminiumbjælke,

 der kan deles eller samles......side 36
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Portalkran af aluminium, kan køre under last, bæreevne 1.000 kg og 1.500 kg

Ved denne hjulkombination er det 
muligt at forskyde portalkranen af 
aluminium eksakt, både på lang og  
på tværs.
Hvis man løsner fikseringen af køreret-
ningen, kan kranen flyttes individuelt. 
Ved hjælp af bremsen er det muligt at 
fiksere portalkranen af aluminium  
i enhver position.
Varenr. standardkran-Ri
f.eks.: Varenr. 1481040-Ri

 - Løbeflade
  Den tykke, slidfaste løbeflade
  sikrer en lang levetid.
- med integreret hjul- og drejekrans-
 bremse
- Hjul-diameter 250 mm
- Hjulbredde 85 mm

Disse hjul fås til portalkraner af alumi-
nium med en bæreevne på 1.000 kg. 
Varenr. standardkran-PU
f.eks.: Varenr. 1481040-PU

med 4 styreruller af stålblik
- Slidlag af polyurethan til hård  
 belastning
- med integreret hjul- og drejekrans-
 bremse
- med 4 x 90° fiksering af køreretnin 
 gen (se symbol)
- Hjul-diameter 200 mm
- Hjulbredde 50 mm

Efter ønske kan vores portalkraner
af aluminium også leveres med  
følgende hjulkombinationer:

med 4 styreruller af stålblik
- Hjul til tung belastning med  
 super-elastik massive gummidæk   
 (rilleprofil)
- 3-komponent-dæk
 - Dækmund
  Ståltrådskerne – forsænket  
  i en sej gummiblanding –
  garanterer at dækket
  sidder fast på fælgen
 - Mellempude
  sikrer stød- og svingningsdæmp 
  ning, sørger for en gunstig  
  rulle-modstand

med klapbare sidestel
inkl. fikserbar løbekat
inkl.  integreret horisontaljustering

Massive gummidæk

højdejusterbar

aftagelig

forskydelig
forskydelig

kan foldes

 Fiksering af køreretningen
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Illustration: Portalkran af aluminium,  
stationær udgave, med enkelt bjælke

Portalkraner af aluminium

Aluminiumbjælke, der kan deles eller samles

Aluminiumbjælke, der kan deles eller samles!
Denne nyhed er en konsekvent videreudvikling af vor-
es omfangsrige kransortiment samt tilbehør. På grund 
af vores eget ønske om stadig optimering fører vi fra 
nu af aluminiumbjælken, der kan deles eller samles.

Innovation til vores kunder
Vi vil opfylde dine ønsker gennem hurtighed, innovati-
onsevne og optimisme og også i fremtiden begejstre 
dig med varer i høj kvalitet.
Efter vi allerede har tilbudt dig alle sidestel til vores 
portalkraner af aluminium i en udgave, der kan 
klappes sammen, har vi nu også den længste og mest 
upraktiske komponent, der kan deles, i vores lever-
ingsprogram –  aluminiumsbjælken, der kan deles 
eller samles.
Et af de to adskilte bjælkestykker kan også selv  
bruges som enkelt aluminiumbjælke.

Spar endnu mere plads
 Anskaf dig en komplet portalkran af aluminium

 inklusiv aluminiumbjælken, der kan deles eller 
 samles. 

 Opgrader din allerede eksisterende portalkran 
 af aluminium.

Denne aluminiumbjælke, der kan samles, er 
velegnet til de portalkraner af aluminium,  
som vises på siderne 30 til 34.

Varenummeret er sammensat på følgende måde:

Ny portalkran af aluminium: Varenummer for  
standardkranen (se siderne 30 til 34) -10

Eksempler:
Portalkran af aluminium, kan køre under belastning,  
middel, bæreevne 1.000 kg

 med “standard” aluminiumbjælke,
 bjælkelængde 4.000 mm: Varenr. 1481040

 med aluminiumbjælke, der kan “deles eller samles”,
 bjælkelængde 4.000 mm: Varenr. 1481040-10
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