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685 ROOFCRANE
Enorme capaciteit en reikwijdte,
en nog véél lading meenemen ook!
Complete 32 ton truck met EFFER 685 DAKDEKKERSKRAAN, degelijke laadbak met
lengte van 5,8 meter, koffers, belettering, keuringen enz. Laadvermogen nog ca. 9.500 kg
en dit alles voor een héél schappelijke prijs!
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EFFER maakt de beste opvouwbare DAKDEKKERSKRANEN….
In
!
Maar... wat is dat nu eigenlijk, zo’n opvouwbare stalen EFFER DAKDEKKERSKRAAN ?
Waarom zou u eigenlijk investeren in zo’n
?
Wel duidelijk hierom:


De

is een nieuwe, snelle en krachtige DAKDEKKERSKRAAN, zeer

speciaal voor gebruik bij alle soorten DAKWERKEN, voldoet aldus aan alle specifieke normen en
vereisten.


Prima geschikt en ontworpen voor dubbel gebruik met “hijskabel” + “haak direct aan de kraan”
toepassingen.



De
1e

is zéér compact en makkelijk opvouwbaar, zelfs met
en

2e

knikarm + hijskabel + haakblok.
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Heeft een beduidend hoger hefvermogen en een merkelijk langere levensduur dan een
vergelijkbare ALUMINIUM kraan.



Iedere door LUYCKX

ontworpen en gebouwde
DAKDEKKERSKRAANTRUCK,
uitgerust met een
kan nog
zonder beperking lading meenemen, de
kraan staat ook helemaal niet in de
weg voor de lading, ze steekt niet uit of
draait nergens overheen.



Een

is volledig geconstrueerd uit het hoogwaardige

“WELDOX HTS staal” uit de SSAB staalfabriek in Oxelosund in Zweden.

(HTS=High Tensile Strenght Steel)


In stadsomgeving op een zéér beperkte ruimte is een

altijd

bijzonder handig in gebruik, zeer compacte opstelling mogelijk zonder het langsrijdende
verkeer te hinderen, géén uitstekende contragewichten.


Vlot en héél precies zwenken van de kraan, EINDLOZE rotatie, links én rechts.



Zwenken van de kraan kan ook wanneer de kraanwagen door de gesteldheid van de werf niet
waterpas kan worden geplaatst, mag zelfs tot 5° scheef staan.



De
wordt in de

overgrote gevallen
(ca. 85%) gebruikt met de
supersnelle hijskabel als
kabelkraan, zoals
algemeen gebruikelijk bij
dakdekkerskranen.



DAKDEKKERSKRANEN

LUYCKX NV Abdijlaan 33 2960 BRECHT 03/660.20.12

-

(0478/51 80 36 - Jos De Raes)

www.dakdekkerskranen.be

WWW.DAKDEKKERSKRANEN.BE

685 ROOFCRANE



De EFFER kraan kan uiteraard ook perfect als lasthaakkraan worden ingezet, met de last in de
haak, helemaal aan het uiteinde van de 2e kraanarm, zonder gebruik van de hijskabel,
waarbij veelvuldig en herhaaldelijk in- en uitschuiven van de kraan mogelijk is, zelfs onder
belasting en ook in horizontale positie. Deze manier van kraangebruik is handig bij het
plaatsen van grote, windgevoelige dakpanelen. Véél veiliger dan met de hijskabel, de panelen
gaan niet “tollen” en blijven strak in de kraanhaak!
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Naar keuze, en volgens de situatie van de werf kunnen de kraanarmen probleemloos volledig
in- of uitgeschoven worden, zélfs onder belasting, en dit heeft uiteraard geen enkele invloed
op de capaciteiten van de kraan.



De

behoeft dus ook géén beperkingen bij stormachtig weer, kan in

bijna alle weersomstandigheden blijven werken, op volle capaciteit en op
maximale werksnelheid. Schakelt zichzelf niet uit.


De

heeft dus géén contragewicht nodig, zwenkt ook niet buiten de

eigen afmetingen waardoor bijzonder compact inzetbaar op zelfs de kleinste werf. In smalle
straten kan het verkeer perfect vlak naast de kraantruck passeren.



Opstellen van de

op slechts 4 minuten, inbegrepen de

4 steunpoten, het openvouwen van de volledige kraan
en het in gebruik nemen, zelfs bij gebruik van de
kraan met de hijskabel via het door EFFER
gepatenteerde “Wind and Drive” systeem !


Bij gebruik van de kraan met hijskabel kan de kraan
volledig en snel worden opgevouwen na de dagtaak,
inbegrepen de tweede knikarm, inbegrepen alle
kabelgeleidingen, de hijskabel en haakblok en dit
zonder demontage van onderdelen. Alle uitrustingen
blijven dus op de kraan aanwezig tijdens het
opvouwen, bij aankomst op de volgende werkplek is
de

dan ook opnieuw en

onmiddellijk inzetbaar en staat ze weer paraat na
amper 4 minuten!


Uiteraard geeft dit een enorm tijdsvoordeel van
makkelijk één uur per werkdag.
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De werksnelheid van de

ligt ook véél hoger dan u zou verwachten, de

hijskabel gaat zelfs sneller op en neer wanneer we dit vergelijken met een doorsnee
bouwkraan.


Ook bij gebruik als lasthaakkraan, dus zonder de hijskabel, is de werksnelheid tot de
verbeelding sprekend, u wint hierdoor héél veel tijd, dus geld!
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Besturing


Heel makkelijke en fijne bediening van de
via een draadloze,
progressief bestuurbare digitale RADIOBESTURING
(merk: HETRONIC, Duits fabricaat)



De motor van de kraantruck wordt vanaf de
RADIOBESTURING gestart en gestopt, de werksnelheid
van de kraan kan ook traploos worden ingeregeld,
werklampen bediend enz.



Krachtige aandrijving van de

via

een variabele hydraulische hogedrukpomp op de
aanwezige vrachtwagenmotor.


Héél veilig werken, de

is van alle

wettelijke veiligheden voorzien, ze stopt onmiddellijk bij het bereiken van de maximale last,
zelfs omvallen van de kraanwagen is niet meer mogelijk.



Staal:

WELDOX SSAB staalfabriek (Zweden) www.SSAB.com



Radiobesturing:

HETRONIC (Duitsland)



Elektronica:

HITACHI (Japan)



Elektrische toebehoren

SIEMENS (Duitsland)



Hydraulische lier:

DYNAMIC OIL (Italië) met DANFOSS motor (Duitsland)



Bedieningsventielen:

DANFOSS (Duitsland)



Slangen en koppelingen:

PARKER (Duitsland)



Oliekoelers:

HYDAC (Zwitserland)



Zwenkmechanisme:

THYSSEN KRUPP (Duitsland)
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Iedere

is vlot en werkensklaar leverbaar in combinatie

met alle courante vrachtwagenmerken.


LUYCKX KRANEN BRECHT stelt u hierbij enkele “kant en klare”
EFFER DAKDEKKERS KRAANTRUCKS voor.



Vraag onze bijzonder gunstige voorwaarden voor een échte en compleet uitgeruste



Slechts één prijs voor de totale kraanwagen, dus ALLES inbegrepen,
de

, de truck, de laadbak, materiaalkoffers, blokkenbakken,

stempelplaten, werklampen, trekhaken, beletteringen, keuringen, certificaten,
ja werkelijk alles is inbegrepen in één totaalprijs!

Vraag informatie, u zal verwonderd zijn van de mogelijkheden en voorwaarden !

685 KRAANTRUCKS
DAKDEKKERSKRAAN + LAADVLOER
+ KOFFERS + WERKLAMPEN +
TREKHAAK + BELETTERING +
KEURINGEN +TRUCK
Laadvermogen
ca.9.500 kg
COMPACT op de werf !

Een standaard voorstel voor een
compleet uitgeruste
EFFER 685 DAKDEKKERS
KRAANTRUCK

Als u zélf de vrachtwagen wil aanleveren kan dit uiteraard ook,
u hebt de volledige vrije keuze !
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