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Autolaadkraan HIAB XS 622 E-7 HiPro met Jib 150X-4
2943

Krachtig bereik. Een CE gecertificeerde, op afstand bedienbare 58tm kraan
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Groot bereik en toch uiterst nauwkeurig. Met zijn robuust armsysteem
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en soepele besturing staat de autolaadkraan HIAB XS 622 HiPro garant
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voor grote reikwijdte gecombineerd met uiterste precisie. Voorzien van
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7 hydraulische uitschuifdelen kan deze XS 622 een afstand van 18 meter
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overbruggen. Door de XS 622 te combineren met de Jib 150X worden ook
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‘ontoegankelijke’ plaatsen toegankelijk. De totale horizontale reikwijdte
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komt daarmee op 26 meter. Naast puur bereik kan de Jib 150X in een hoek
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van 25° omhoog worden gezet.
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Hiab XS 700 E-7 jib 135X-4
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Technische specificaties
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KRAAN
» Merk: HIAB
» Type: XS 622 E-7 HiPro + Jib 150X-4
» Gepositioneerd achter cabine
» Maximum hefvermogen: 601 kNm
» Maximum bereik zonder Jib: 18 meter
» Maximum bereik met Jib: 26 meter
2891

VRACHTWAGEN
» Merk: DAF
» Type: CF 85 - 510 pk
» Afmetingen (B x L x H):
2,6 x 9,5 x 4,1 meter
» Laadbak: 4,6 x 2,4 meter
(verlies van 1,6 m2 aan cabinezijde)
» Aantal assen: 4
» Gewicht: 37 ton
» Nummerplaat: 1 FNL 116
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Autolaadkraan HIAB XS 622 E-7 HiPro met Jib 150X-4
Krachtig bereik. Een CE gecertificeerde, op afstand bedienbare 58tm kraan
Praktische afspraken en nuttige tips
Om de uit te voeren kraanwerken vlot en veilig te laten
verlopen, dient er rekening gehouden te worden met enkele
praktische afspraken en nuttige tips. Deze dienen nauwgezet
nageleefd te worden.
LOCATIE
In de zone waar de kraan moet worden opgesteld, mogen
geen bouwmaterialen geplaatst worden. De locatie dient volledig vrij te zijn zodat de kraan veilig kan worden opgesteld.
Verplaatsingen en kraanwerk op laad- en losplaats dienen
onder veilige omstandigheden te kunnen gebeuren. Dit
betekent voldoende verharde, stabiele en berijdbare ondergrond. Eventuele hulpmiddellen zoals bijvoorbeeld rijplaten
of dergelijke zijn te voorzien door de opdrachtgever.
Wij gaan er steeds van uit dat alle ramen en gevels bereikbaar zijn voor glasplaatsing en -transport met onze kraan
en rupskraan. Indien niet bereikbaar kunnen de geplande
werken niet uitgevoerd worden.
SIGNALISATIE
Tijdens de hijswerken dient indien nodig de straat volledig
afgesloten te worden. Aanvraag hiervoor is door de eigenaar
of de opdrachtgever te verzorgen. Een kopie van de vergunningen dient ten laatste 2 dagen voor uitvoering der werken
in het bezit te zijn van de firma Allglas Walschaerts. Indien
fietspad of voetpad in beslag genomen wordt, dienen de
nodige borden ‘Fietsers afstappen’ te worden voorzien.
HOOGSPANNINGSKABELS / LEIDINGEN
In geval er werken gepland zijn in de buurt van hoogspanningskabels of leidingen, dient dit door de eigenaar of
opdrachtgever te worden gemeld bij ELIA. Meer informatie
hieromtrent is terug te vinden op de website van Elia via
http://www.elia.be/nl/veiligheid-en-milieu/veiligheid

KRAANWERK MET MINIKRAAN ASTERIX
Op de uitvoeringsplaats dient voldoende plaats te worden
voorzien om de steunpoten van de kraan uit te zetten. Voor
woningen waar glaspartijen aan de achtergevel dienen geplaatst te worden, dient er voldoende ruimte te zijn om zowel
de Asterix als het glas naar achter te brengen.
Opgelet! De Asterix mag / kan niet over een onderkelderde
ruimte. Kans op verzakking of zelfs doorzakking is te groot.
UITVOERINGS / LEVERINGSTERMIJN
De uitvoerings / leveringstermijnen zijn niet bindend, doch
enkel aanwijzend. Indien om één of andere reden de uitvoerings / leveringstermijn niet kan nagevolgd worden, kan de
bestelling nooit verbroken worden en kan er geen aanspraak
gemaakt worden op schadevergoeding.
BIJKOMENDE KOSTEN
Extra kosten ten gevolge van de niet aanwezigheid van de
klant op tijdstip van de voorziene uitvoering / levering of de
éénzijdige verandering van de uitvoerings / leveringsmodaliteiten door de klant, zijn ten laste van de klant.
Extra kosten ontstaan door of schade tengevolge van niet of
onvoldoende gekende omstandigheden met betrekking tot
levering en / of plaatsing zijn ten laste van de klant.
Bij het ontbreken van onvoldoende informatie over plaatsingen met kraan, zullen wij steeds de bijkomende kosten
verrekenen.
VOERTAAL
Om veiligheidsredenen is het van uiterst belang dat er tussen
onze kraanman en de aanwezige glasplaatsers in het Nederlands kan gecommuniceerd worden.
Mechelen, 1 december 2016
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