Merk:
Type:
Serienr.:
Bouwjaar:

BTC
726 2WD4S
615424
2020

Giek horizontaal
Vlucht
m 2,8-5,5 12
Max
10t/m

16 21 24 26
kg 1800 1800 1265 910 775 700
kg 1800
832 835 625
587 475 415 385

Giek opgetopt 20°
Vlucht
Max*
10t/m*

12 16 21 24 24,7
kg 700 700 700 700 700 700
kg 700 700 625
587 475 415
404 405
m

2,8-5,5

Algemene voorschriften
• Alle bewegingen zijn traploos regelbaar
• Werken toegestaan t/m windkracht 8 (20 m/s)
• De- & montage toegestaan tot windkracht 6 (14 m/s)
• Beperking lastoppervlak ca. 1.0 m2/ton bij windkracht 6
• De aangegeven last is bedrijfslast
• Temperatuurbereik: -10°C to 35°C
• Zwenkbereik 360° (1,5x links om en 1,5x rechts om)
• Op een voldoende draagkrachtige vlakke ondergrond
• Kraan volledig geballast 2 x 5000 kg = 10000 kg
• Stempelmaat 3,7 x 3,7 mtr
• De gebruiker van de machine is verantwoordelijk voor de juiste hijstabel configuratie
Max 10t/m d.m.v. de sleutel schakelaar
• Dit dient vermeld te worden in het kraanboek (of in de bijlage)
• Let op! Als de kraan met de sleutel niet op 10 t/m staat dan dient de kraan bediend te
worden door een bevoegd machinist en moet de kraan geïnspecteerd worden met een
door het ministerie van SWZ aangewezen erkend keuringsbureau
• Kraan dient waterpas opgesteld te worden. Dagelijks controleren!
• Het is verboden in uitgeklapte toestand de kraan te verplaatsen.
Kraan moet opnieuw worden afgesteld om opgetopt te kunnen gebruiken.
(door fabrikant)
• 230V (+ 6% -10%) - 50 Hz = 20A = 4,6 KVA
32A = 7,4 KVA
• 400V (+ 6% -10%) - 50 Hz = 11 KVA
• Transporthoogte: 3,30 mtr
• Transportbreedte: 2,75 mtr
• Transportlengte: ± 14 mtr
• LET OP: Het is van belang dat voor gebruik van de kraan de gehele
• gebruikershandleiding doorgenomen wordt.
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