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Side:

I et tett samarbeid med den Spanske produsenten TOIMIL har 

Marine Fabrication levert Kraner siden 2020 av høy kvalitet.

Fokuset  har vert å få optimalisert kranen for det Nordiske Havmiljøet.
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Hydraulikk Aggregat

Alle våre marinekraner kan være utstyrt med våre Hydrauliske Aggregat,

vertikal type, designet for å bruke et standard utvalg av modulære 

komponenter.

Marine Fabrication sammen med TOIMIL tilbyr en kraftenhet som passer for 

hver kranmodell, enkle å vedlikeholde og med kompakt design.

Alle materialene som brukes til produksjonen er av høy kvalitet, noe som gjør 

våre Aggregat (HPU) til et trygt valg for alle typer marin applikasjoner.

Kranvinsjer

Løftevinsjer er en sikker og pålitelig løsning for godshåndtering, lasting og 

lossing.

Høy ytelses løftevinsjer sikrer at lastekraner trygt og pålitelig kan møte disse 

kravene selv under ekstreme forhold. Vi bruker mest Rotzler som leverandør 

av vinsjer til våre kraner
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Styrekonsoll

Stativkonsoll Helt lukkbar 

stativkonsoll 

Setekonsoll på 

søyle

Plattform med 

stativkonsoll

TOIMIL produserer forskjellige typer operatørkonsoller i henhold til 

operatørbehov og tiltenkt plassering for operatøren. Fra enkeltkonsoll for 

bolting til dekk, til kontrollstativ montert på kranplattformen eller sete montert 

på kransøylen for perfekt lasthåndtering fra en sikker posisjon

Prosjektpartnerne for radiokontrollere er Scanreco og Teleradio, de mest 

avanserte og allsidige senderne med plass til mange kontrollelementer samt 

funksjonsmerking. Det ergonomiske huset kommer i basisversjoner, enten med 

lineære spaker eller joysticks. Har en modulær design og kan enkelt tilpasses 

dine behov.

Radiostyring
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Installasjon & system

1. Starterskap 2. Hydraulikk Aggregat

3. Kontroll konsoll 4. Krane

Progressive starterkabinett er 

produsert i henhold til gjeldende 

elektriske verdier om bord levert av 

kunden. Klienten må bare koble den 

elektrisk til HPU-motoren (kabling)

HPU må kobles til reguleringsventil av kunde. Det er tre 

tilkoblinger som skal utføres i denne installasjonen. 

(Trykk - Tank - Drain). All informasjon for fittings og 

gjenger for begge elementene (hpu & reguleringsventil) 

følger med. Hydraulikkslanger må velges i henhold til 

krav til krandrift. (trykk og flow)

Hydrauliske koblinger mellom 

kontroll konsoll og kran utføres fullt 

ut av TOIMIL. Kranen forlater 

fabrikken med alle hydrauliske 

slanger montert i henhold til 

kundens krav

All hovedinformasjon om 

kraninstallasjon gis til kunden i 

god tid før kranlevering

▪ Tegning Elektrisk

▪ Tegning Hydraulikk

▪ Tegning Fotavprint/Flens

▪ Type og størrelse hydrauliske koblinger og deler

▪ Installasjon  
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FKB er en foldekran designet og produsert etter EN13001 og BV 526 DT 

regelverk for maritimt bruk

All design gjennomsyres av att kranen skal brukes i marin miljø. 

Alle bærende strukturer er 

produsert i SSAB Strenx®700 

høyfast stål.

▪ Alle ståldeler blir sandblåst, metallisert og 

malt før montering.                                   

Dette gjelder også sylindere.

▪ Alle stengte rom er rengjort med trykk luft og 

syre. Deretter behandlet med rustbeskyttelse.

▪ Etter montering maskeres de deler som ikke 

skal males før overflatebehandlingen 

ferdigstilles.

▪ Total tykkelse ca. 300 µm.

▪ Kranen er designet for att sjøvann ikke skal 

fanges noen plass i konstruksjonen å bli 

stående.

Om Kranen

Overflatebehandling
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Stempelstenger NICH belagt

Tykkelse på belegg: 60µm.

Bolter som brukes i kranens ledd går gjennom en varmebehandling 

som både påvirker boltens slitestyrke og resistans mot korrosjon 

positivt. Synlige deler males før montering.

Etter montering forsegles boltene for å forhindre inntrengning av 

sjøvann

▪ Komponenter som ikke 

males leveres i syrefast 

materiale:

▪ Hydraulikkrør

▪ Slangekoblinger

▪ Adaptere

▪ Skruer og muttere
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