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BESTE PRIJSBEWIJS PALFINGER LAADKRAAN

Alles in het leven heeft twee kanten. Bij de aanschaf van een 
nieuwe machine denkt men in de eerste plaats alleen aan de 
aanschafkosten. Hebt u er eigenlijk wel eens over nagedacht 
hoeveel u kunt besparen met uw nieuwe PALFINGER kraan?  
Wij laten u zien hoe!

De kwaliteitsvoordelen en innovaties van PALFINGER  
laadkranen herbergen enorme potentiëlen voor kostenbespa-
ringen en vele lucratieve extra transacties voor de succesvolle 
ondernemer van vandaag.
 
Een manier van denken, die de hele transactie – van de 
aanschafkosten, de kosten van het gebruik, het onderhoud, de 
mogelijke nuttige lasten tot en met de inruilwaarde – omvat, is 
helemaal duidelijk: „Wat zijn levensduur betreft is een  
PALFINGER product de veruit  
voordeligste aanschaf!“ 



BESPARING OP SERVICEKOSTEN 
door een onderhoudsvrij uitschuifsysteem

DE HOOGSTE BESCHIKBAARHEID VAN 
MATERIEEL
door de beste dekking van service en  
reserveonderdelen

PALFINGER HIGH PERFORMANCE
DE MEEST ECONOMISCHE LAADKRANEN VAN DE WERELD



RITTENBESPARING 
door een hogere nuttige last 
dankzij het geringe eigen 
gewicht van de kraan

PALFINGER HIGH PERFORMANCE
DE MEEST ECONOMISCHE LAADKRANEN VAN DE WERELD



SNELLERE WERKCYCLI

door het gepatenteerde, 
actieve trillingsdempingssysteem „AOS“

EEN HOOG WAARDEBEHOUD

dankzij de duurzame oppervlak-
tebescherming met een KTL-laag en een 
perfecte finish



 

PALFINGER kranen zijn in ieder detail geconstrueerd op service- en 
onderhoudsvriendelijkheid. Het onderhoudsvrije uitschuifsysteem 
reduceert bijvoorbeeld beduidend de gebruikelijke onderhoudskosten. 
Na een eenmalige eerste smering met een speciaal levensmiddelenvet 
heeft het geen service meer nodig.

GEREDUCEERDE ONDERHOUDS- 
EN REPARATIEKOSTEN

Reken zelf maar uit!

x                                                  / uur

=                                                                                                             

Een werktijdbesparing van 

                                      uren/maand

x 12 maanden

besparing op basis van het onderhoudsvrije uitschuifsysteem 
+ besparing op de kosten voor vet.



DE HOOGSTE INRUILWAARDE

 

PALFINGER producten hebben veruit de hoogste inruilwaarden door hun  

≥ hoge productkwaliteit (KTL duur-zame oppervlaktebescherming; 
 design & finish)

PALFINGER laadkranen hebben volgens een Europese lijst van gebru-
ikte apparaten na 10 jaar gemiddeld een 10% hogere inruilwaarde  op 
de gebruikte machinemarkt dan producten van de concurrent. Dat is 
omgerekend ca. Euro 100,– meer opbrengst per meterton.

Reken zelf maar uit!

x                                    uw valuta - gelijk 100 Euro

=                                                                                                             

                                                   Metertonnen van uw laadkraan 

x 100,– Euro 

of

behaalde meeropbrengst bij doorverkoop



OVERZICHT
INHOUD



1

Power Link  4
Single Link Plus / Power Link Plus 6
Radiografische afstandsbediening  10
PALcom P7 12
AOS 16
HPLS  18
HPSC 20
Onderhoudsvrij uitschuifsysteem  22
Soft Stop  24
High Speed Extention  26
KTL 28
Interlock System 30
Eindloos zwenkwerk  32
Hydraulisch omhoogzwenkbare steunpoten  34
Integraal basisframe  36
Oliekoeler 46
Fly-Jib  48
DPS-Plus 50
Load-Sensing ventielelementen  52
Kabellier   54
Power link kabellier  56
RTC 58
SRC 60
Comfortabele Kabelroutering 62
Nieuw haakblok 63
Geïntegreerde tank  64
Slanggeleiding hoofdarm-knikarm   66
Slanguitrusting  67
Slanguitrusting intern  68
Lichte constructie  76
Service- en technische support  83
Advies en verkoop  84
Onderdelenlevering    85
Garantie  88
 
 
 
 
Power Link  4
Single Link Plus / Power Link Plus 6
AOS 16
HPSC  20
Eindloos zwenkwerk  32

HOGER RENDEMENT TIJDENS BEDRIJF DANKZIJ 

VEELZIJDIGE TOEPASSINGSMOGELIJKHEDEN DANKZIJ



2

Power Link  4
Paltronic 50 / Paltronic 150 8
Radiografische afstandsbediening  10
PALcom P7 12
Menugeleiding 14
AOS 16
HPLS  18
HPSC 20
Onderhoudsvrij uitschuifsysteem  22
Interlock System 30
Hydraulisch omhoogzwenkbare steunpoten 34
Functional Design  38
Verlichting bedieningspaneel  40
DPS-Plus 50
Load-Sensingventielelementen  52
Kabellier   54
Power Link Kabellier  56
RTC 58
SRC 60
Nieuw haakblok 63
Bedieningsplatform 65
Slanguitrusting 67
 
 
 
Single Link Plus / Power Link Plus 6
Paltronic 50 / Paltronic 150 8
Radiografische afstandsbediening  10
HPSC 20
Onderhoudsvrij uitschuifsysteem  22
Eindloos zwenkwerk  32
Functional Design  38
Spiraalslang    43
Digitale bedrijfsurenteller   44
Digitale kabellieren urenteller 45
Slanguitrusting  67
 
 
 
Paltronic 50 / Paltronic 150 8
Radiografische afstandsbediening   10

BEDIENINGSVRIENDELIJKHEID DANKZIJ

VEILIGE KRAANWERKING DANKZIJ

ONDERHOUDS- EN SERVICEVRIENDELIJKHEID DANKZIJ

Fly-Jib  48
DPS-Plus 50
Power Link Kabellier   56
Equipment 72



3

PALcom P7 12
Menugeleiding 14
AOS 16
HPSC 20
Soft Stop  24
Eindloos zwenkwerk  32
Functional Design  38
Verlichting bedieningspaneel  40
Waarschuwingslampen op de steunpoten  41
Zwenkbare stempelvoeten  42
RTC 58
SR 60
Bedieningsplatform 65
Aanduiding oliepeil en olietemperatuur  69
Geometriebewaking 70
Montage en testbank  82
Advies en verkoop 84
 
 
 
AOS 16
HPLS  18
Onderhoudsvrij uitschuifsysteem   22
KTL 28
Eindloos zwenkwerk  32
Functional Design  38
Kabellier   54
Montage en testbank  82
Advies en verkoop  84
Onderdelenlevering 85
 
 
 
Onderhoudsvrij uitschuifsysteem  22
Functional Design  38
Spiraalslang 43
 
 
 
PALcom P7 12
KTL 28
Lichte vonstructie 76
Milieubescherming 89
 
 
 
Service en technische support  83
Training – Palfinger University 87

HOGERE INRUILWAARDE DANKZIJ

MILIEUVRIENDELIJKHEID DANKZIJ

DESIGN EN OPTIEK DANKZIJ

BESTE SERVICEORGANISATIE DANKZIJ



4

PRODUCTKENMERKEN 

Het kniehevelsysteem is een speciale verbinding tussen de knikarm 
en de hoofdarm. Dankzij dit systeem beschikt de kraan over een groter 
hefvermogen in de belangrijkste armposities. Het PALFINGER POWER 
LINK systeem is een dubbel kniehevelsysteem met één kniehevel aan 
de knikarm en één kniehevel tussen de hoofdarm en de kraankolom.

WERKING

Door deze verandering verliest de kraan tot 70% vermogen.
Met POWER LINK blijft deze afstand gehandhaafd. Daardoor wordt 
onafhankelijk van de armpositie een constant hefmoment bereikt.

POWER LINK 
DUBBEL KNIEHEVELSYSTEEM
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MEER VERMOGEN AAN DE HAAK

HOGER RENDEMENT TIJDENS BEDRIJF

≥ De maximale last kan verticaal verder geheven worden. Daarmee 
wordt er een grotere reikwijdte bereikt bij een maximale last.  
(De lastcurven verlopen verticaal in de draaglastdiagrammen)

≥  De kraan kan ondanks de doorgestrekte knikarm de maximale last 
heffen

≥  Compact transporteerbaar dankzij parallel samenvouwen van het 
armsysteem

VEELZIJDIGE TOEPASSINGSMOGELIJKHEDEN

≥ Grote bewegingsradius van de knikarm van meer dan 180°
≥  De maximale last kan ook met de hoofdarm in een steile positie 

geheven worden (de zwakste positie voor kranen zonder kniehevel)
≥  Onhandelbare en zware lasten kunnen dicht bij de kraankolom 

gebracht worden

BEDIENINGSVRIENDELIJKHEID

≥ Eenvoudigere bediening van de kraan door de constante snelheid 
binnen het hele bewegingsbereik 

EIGEN TREFWOORDEN
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SINGLE LINK PLUS
POWER LINK PLUS

PRODUCTKENMERKEN 

SINGLE LINK PLUS en POWER LINK PLUS van PALFINGER vormen 
de verdere ontwikkeling van kniehevelsystemen op de overstrekbare 
knikarm. Een PALFINGER ontwikkeling die tegenwoordig bij moderne 
autolaadkranen tot de standaard technische uitrusting hoort.
De knikarm kan tot 15° naar boven overstrekt worden.

SINGLE LINK PLUS:
Overstrekbare knikarm bij enkelvoudige kniehevelkranen

POWER LINK PLUS:
Overstrekbare knikarm bij dubbele kniehevelkranen

WERKING

Door een verlenging van de cilinder, een verandering van de  
kniehevel en de vorm van de hoofdcomponenten wordt een totaal 
nieuwe kinematica van het systeem bereikt. Daardoor is het mogelijk 
dat de knikarm boven de horizontale lijn van de hoofdarm overstrekt 
kan worden.
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VEELZIJDIG INZETBAAR –
OOK ONDER MOEILIJKE
OMSTANDIGHEDEN

HOGER RENDEMENT TIJDENS BEDRIJF

≥ Het grote bewegingsbereik van de knikarm tot 195° verhoogt de 
efficiëntie tijdens bedrijf van de laadkraan

≥  De kraan kan gestrekt op de laadvloer afgelegd worden zonder dat 
daarbij de wettelijke voertuighoogte wordt overschreden

VEELZIJDIGE TOEPASSINGSMOGELIJKHEDEN

≥ De kraan kan werkzaamheden uitvoeren in beperkte ruimten  
(bijv. eenvoudiger laden en lossen in hallen)

≥  Hefwerkzaamheden kunnen ondanks hindernissen uitgevoerd 
worden (bijv. tussen vloerbalken)

≥  Fijne en precieze bestuurbaarheid vanwege constante snelheid 
tijdens de hele bewegingscyclus

ONDERHOUDS- EN SERVICEVRIENDELIJKHEID

≥ Inspectie- en onderhoudswerkzaamheden aan het armsysteem 
kunnen gemakkelijker uitgevoerd worden

EIGEN TREFWOORDEN
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PALTRONIC 50
PALTRONIC 150

PRODUCTKENMERKEN 

Met de PALTRONIC 50 en de PALTRONIC 150 levert PALFINGER de 
modernste besturingselektronica voor seriekranen. 

De belangrijkste veiligheids- en comfortfuncties zijn:
≥ De overlastbeveiliging
≥  De stabiliteitsbewaking (HPSC)
≥  Het High Power Lifting System (HPLS)
≥  Het actieve trillingsdempingsysteem (AOS)
≥  Het Dual Power System Plus (DPS plus) tijdens toepassing van de 
 fly-jib

WERKING

De PALTRONIC bestuurt en bewaakt de kraan.

1. Druksensoren op de cilinder zenden informatie over de belasting 
van de kraan naar de PALTRONIC.

2.  Positiesensoren zenden informatie over de positie van het  
armsysteem, het zwenkwerk en de afstempeling naar de  
PALTRONIC.

Aan de hand van de binnenkomende signalen beslist de PALTRONIC of 
systemen moeten worden uitgeschakeld dan wel worden geactiveerd.
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HET BREIN VAN DE KRAAN

BEDIENINGSVRIENDELIJKHEID

≥ Directe communicatie met de kraan – weergave van de belasting 
en overbelasting direct op het bedieningspaneel

≥  Volledige concentratie op het laden en lossen dankzij een  
constante bewaking van de kraan

ONDERHOUDS- EN SERVICEVRIENDELIJKHEID

≥ Snelle en eenvoudige foutenanalyse dankzij een permanente 
statusweergave op het display

≥  Registratie van de kraansituaties
≥  Snelle en ongecompliceerde programmering

MAXIMALE BETROUWBAARHEID

≥ Beproefde, in de productie bewezen technologie
≥  Perfecte afstemming van de complete besturingselektronica, van 

de sensortechnologie tot en met de software
≥  Uitermate bestendig tegen trillingen en  

temperatuurschommelingen

VEILIGE KRAANWERKING

≥ Beveiliging van de kraan en aanbouwapparatuur tegen  
overbelasting

≥  Bewaking van de stabiliteit afhankelijk van de armpositie en de 
afstempelsituatie

EIGEN TREFWOORDEN
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RADIOGRAFISCHE  
AFSTANDSBEDIENING

PRODUCTKENMERKEN

Radiografische afstandsbedieningen behoren tegenwoordig bijna tot 
de standaarduitrusting van moderne autolaadkranen. De PALFINGER 
radiografische afstandsbedieningen zijn naar keuze uitgerust met een 
tweestanden- of een vierstanden-joystick. Daarmee bieden zij een op-
timaal bedieningscomfort. Bij kranen met PALTRONIC informeert een 
LED- resp. LCD of een TFT-kleurendisplay de kraanbestuurder over 
de verschillende bedrijfsomstandigheden. Voor de kraanmodellen PC 
1500 tot PK 4200 staat een eigen pocket-radiobesturing ter beschik-
king. Voor de SH-modellen wordt de door PALFINGER zelf ontwikkelde 
PALcom P7 aangeboden. 

WERKING

Het paneel van de afstandsbediening (zender) zorgt ervoor dat de met 
de hendels gegeven bevelen als signalen aan de ontvanger gezonden 
worden. De ontvanger leidt vervolgens de signalen aan de elektronica 
verder, die deze door middel van hydraulische ventielelementen omzet 
in kraanbewegingen.
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EFFICIËNTE
EENMANSBEDIENING

HOGER RENDEMENT TIJDENS BEDRIJF

≥ Rendabele "eenmansbediening"
≥  Direct op het bedieningspaneel activeren van extra functies 
≥  Vrij te kiezen werkpositie voor een optimaal zicht op het laden en 

lossen

BEDIENINGSVRIENDELIJKHEID

≥ Ontspannen werken dankzij een ergonomisch vormgegeven 
afstandsbediening

≥  Individuele bedieningselementen (2- of 4-standenjoystick) en 
draagsystemen beschikbaar

≥  Individuele snelheidsinstellingen mogelijk

ONDERHOUDS- EN SERVICEVRIENDELIJKHEID

≥ Snel zoeken naar fouten door weergave van de foutcode
≥  Eenvoudige uitwisselbaarheid van radiografische  

afstandbedieningspanelen

VEILIGE KRAANWERKING

≥ Werken buiten het gevarenbereik
≥  Veiligheidsuitschakeling bij frequentieoverlappingen
≥  Alternatieve kabelwerking voor gevoelige sectoren (luchthavens, 

ziekenhuizen…)

EIGEN TREFWOORDEN
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PALCOM P7

PRODUCTKENMERKEN 

De nieuwe PALcom P7 is een door PALFINGER onder eigen regie 
ontwikkelde radiobesturing. De exclusieve laadkraanradiobesturing 
onderscheidt zich door een modern ergonomisch design. De hand-
steunen zijn zo gekozen, dat onvermoeibaar (door)werken mogelijk 
is. De centraal geplaatste draaiknop „PALdrive“ en een intuïtieve 
menugeleiding met een groot kleurendisplay maken een eenvoudige 
en veilige bediening mogelijk. Het "intelligente" laadstation meet de 
laadtoestand en de omgevingstemperatuur en maakt daardoor een 
behoedzaam en snel laadproces mogelijk. Bovendien controleert het 
laadstation zijn eigen werking en die van de batterijen. Het laadstation 
beschikt bovendien over een refresh functie die voor een volle batterij-
capaciteit gedurende de gehele batterijlevensduur zorgt.
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ONVERMOEIBAAR (DOOR)
WERKEN

HOGER RENDEMENT TIJDENS BEDRIJF

≥ Hoge gebruiksduur door lange batterijstandtijden (tot 12 uur)   
≥ Stabiele radio-overdracht door frequentie-hopping 

BEDIENERSVRIENDELIJKHEID

≥ Onvermoeibaar (door)werken door de ergonomische indeling van 
handsteunen en bedieningselementen

≥ Optimaal draagcomfort door ergonomisch gevormde draaggordels

VEILIGE KRAANWERKING

≥ Vermijden van onbedoelde kraanbedieningen door kiep- en accele-
ratiesensor

≥ Betere afleesbaarheid van de bedieningspictogrammen bij slecht 
licht door vier verlichtings-LED´s

≥ Hogere veiligheidsnorm door optische akoestische en haptische 
feedback op het schakelpaneel

MILIEUVRIENDELIJK

≥ Snel en behoedzaam laden door het intelligente laadstation
≥ Hoge levensduur van de batterijen door de refresh-functie

EIGEN TREFWOORDEN
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MENUGELEIDING

PRODUCTKENMERKEN  

Voor het eerst bij laadkranen wordt in de nieuwe PALcom P7 een 
centrale 4.1 inch TFT-kleurendisplay met transflectieve LED-backlit 
gebruikt. Door deze transflectieve technologie is de grote display ook 
bij fel zonlicht zeer goed afleesbaar en hij is bovendien energiebespa-
rend. De centraal geplaatste draaiknop „PALdrive“ en de intuïtieve 
menugeleiding met groot kleurendisplay maken een eenvoudige en 
veilige bediening mogelijk. Zo wordt de bediener altijd over alle voor 
hem belangrijke bedrijfstoestanden geïnformeerd en hij wordt duidelijk 
en zeker (be)geleid.
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IN DISCUSSIE MET DE  
GEBRUIKER

BEDIENERSVRIENDELIJKHEID 

≥ Eenvoudige en veilige bediening door intuïtieve menugeleiding met 
4,1 inch TFT-kleurendisplay en „PALdrive“ draaiknop

≥ Zeer goede afleesbaarheid van de display ook bij fel zonlicht door 
transflectieve technologie

VEILIGE KRAANWERKING

≥ Hogere veiligheidsnorm door optische akoestische en haptische 
feedback op het schakelpaneel

EIGEN TREFWOORDEN
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AOS
ACTIEVE TRILLINGS-
DEMPING

PRODUCTKENMERKEN 

Het gepatenteerde PALFINGER trillingsdempingsysteem AOS  
compenseert de trillingen en schokken die tijdens bedrijf van de kraan 
ontstaan. Zo wordt het natrillen door snel afremmen of een lastwissel 
voorkomen. Het resultaat is een aanzienlijke verbetering van de  
veiligheid tijdens bedrijf voor medewerkers, lading en gebouwen. 

WERKING

De elektronica ontvangt signalen van de druksensoren aan beide 
kanten van de hefcilinder en beoordeelt deze als armtrillingen. Via het 
ventielelement worden signalen gestuurd voor de contrabeweging van 
de hefcilinder. Door de exact bepaalde frequentie en golflengte kan 
vervolgens de opgetreden trilling gecompenseerd worden. Het  
resultaat is een demping van de arm tot slechts een tot twee korte 
trillingen, zodat de arm direct tot stilstand komt.

Octrooi verleend.
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MAXIMUM AAN PRECISIE
EN VEILIGHEID

HOGER RENDEMENT TIJDENS BEDRIJF

≥ Uiterst nauwkeurig, wezenlijk sneller kraanwerk mogelijk
≥  Geen beschadiging van lading, kraanvoertuig en gebouwen

VEELZIJDIGE TOEPASSINGSMOGELIJKHEDEN

≥ Fijngevoelige verplaatsingswerkzaamheden
≥  Betonkubels legen zonder natrillen

BEDIENINGSVRIENDELIJKHEID

≥ Beginnende kraanbedieners kunnen de kraan vloeiender en 
nauwkeuriger bedienen

≥  Gevorderde kraanbedieners kunnen de kraan sneller bewegen, 
zonder daarbij aan nauwkeurigheid en fijngevoeligheid in te boeten

VEILIGE KRAANWERKING

≥ Bij het snel afremmen of een lastwissel wordt het trillen van de last 
voorkomen

≥  Geen ongecontroleerde bewegingen van het armsysteem bij het 
lossen van de last

≥  Voorkomen van botsingen tussen het armsysteem en het gebouw
≥  Verhoging van de stabiliteit, vermindering van de  

afstempelbelasting

HOGERE INRUILWAARDE

≥ Aan het uitschuifsysteem ontstaan minder spanningspieken,  
waardoor materiaalmoeheid en slijtage van het hele voertuig  
geminimaliseerd worden

Belastung

Belastung
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HPLS
HIGH POWER LIFTING SYSTEM

PRODUCTKENMERKEN 

Het PALFINGER HIGH POWER LIFTING SYSTEM (E-HPLS resp.  
S-HPLS) verhoogt bij een gereduceerde werksnelheid de capaciteit 
van de kraan met max. 15%. Het E-HPLS kan bij een incidentele hand-
ling van heel zware lasten aanvullend handmatig ingeschakeld worden.
Het S-HPLS wordt bij de SH-kraanserie volautomatisch geactiveerd.
Afhankelijk van het benodigde vermogen blijft het systeem constant 
ingeschakeld.

WERKING

Als het HPLS extra wordt ingeschakeld, wordt de hydraulische druk 
elektronisch verhoogd. Daardoor stijgt de draaglast. Tegelijkertijd zorgt 
de elektronica voor een reductie van de snelheid.

Nominalload

Automatic Activation

HPLS
+10%

S-HPLS
+5%

Sp
ee

d

Lifting Capacity
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MAXIMALE POWER,
VOOR ALS HET EROP AANKOMT

HOGER RENDEMENT TIJDENS BEDRIJF

≥ Verhoogd hefvermogen van de kraan
≥  Betere verhouding eigengewicht/vermogen
≥  Voor elke beweging wordt de snelheid apart ingesteld, zodoende 

kunnen minder kritische bewegingen, bijv. uitschuiven/inschuiven, 
worden geactiveerd met een bijna normale snelheid

BEDIENINGSVRIENDELIJKHEID

≥ De gereduceerde snelheid maakt een fijngevoeliger, nauwkeurig 
positioneren van zware lasten mogelijk

HOGERE INRUILWAARDE 

≥ Langere levensduur van de kraan door geringe dynamische belas-
ting van de kraancomponenten

EIGEN TREFWOORDEN

• Zonder HPLS
• Met HPLS
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HPSC
HIGH PERFORMANCE
STABILITY CONTROL

PRODUCTKENMERKEN 

De High Performance Stability Control (HPSC) is een volledig  
proportioneel systeem voor de bewaking van de stabiliteit van het 
kraanvoertuig. Dankzij de sensoren voor proportionele wegmeting in 
de steunpoten kunnen deze volledig variabel worden gepositioneerd. 
Daarmee kan in elke willekeurige situatie de toelaatbare, veilige  
werkruimte berekend worden.

WERKING

Het HPSC-systeem berekent de toelaatbare werkruimte voor iedere 
willekeurige zwenkhoek van het armsysteem en voor iedere  
willekeurige afstempelsituatie. De positie van de steunpoten wordt 
geregistreerd door middel van een verplaatsingsopnemer of  
magnetostrictieve positiesensor in de poten. Gebaseerd op een door 
PALFINGER ontwikkeld intelligent rekenalgoritme werkt het efficiënter 
dan vergelijkbare, in de markt verkrijgbare systemen.
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INTELLIGENTE  
STABILITEITSBEWAKING

HOGER RENDEMENT TIJDENS BEDRIJF

≥ Optimale benutting van de mogelijke werkruimte
≥  Maximaal hefvermogen op ieder punt van de stabiliteitscurve

VEELZIJDIGE TOEPASSINGSMOGELIJKHEDEN

≥ Kraan is ook bij beperkte ruimte inzetbaar

BEDIENINGSVRIENDELIJKHEID

≥ Optimaal bedieningscomfort door een overzichtelijke weergave op 
de kraan en op de radiografische afstandsbediening 

ONDERHOUDS- EN SERVICEVRIENDELIJKHEID

≥ Eenvoudig onderhoud via de diagnosesoftware PALDIAG

VEILIGE KRAANWERKING

≥ Voorkomt een verkeerde bediening door het uitschakelen in  
kritieke situaties 

EIGEN TREFWOORDEN
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ONDERHOUDSVRIJ
UITSCHUIFSYSTEEM

PRODUCTKENMERKEN 

Met het onderhoudsarme schuifsysteem is PALFINGER duidelijk 
richtinggevend op het gebied van service- en milieuvriendelijkheid. De 
toepassing van glij-elementen van speciaal kunststof in combinatie 
met de beproefde KTL-coating zorgt ervoor dat de exploitant geen 
groot onderhoud meer hoeft te plegen aan het armsysteem. 

WERKING

De glijpakketten zijn gevormd van speciaal kunststof en hebben zelfs-
merende eigenschappen. Na de eerste smering met een smeermiddel 
geschikt voor de voedingsmiddelenindustrie is er geen onderhoud 
meer nodig. Alle andere elementen (glijlijsten, glijblokken, enz.) 
lopen vetvrij. Deze dienen alleen secundair als glij-elementen, primair 
echter als instel- en geleide-elementen. Om de coating te sparen en te 
beschermen tegen corrosie worden ook hiervoor speciale kunststoffen 
gebruikt.
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MINIMALE ONDERHOUDS- EN
SERVICEKOSTEN

HOGER RENDEMENT TIJDENS BEDRIJF

≥ Geen vervuiling van de werkruimte en het transportgoed door naar 
beneden druppelend smeermiddel, geen bijkomende kosten 

ONDERHOUDS- EN SERVICEVRIENDELIJKHEID

≥ Geen vetsmering van het uitschuifsysteem door de exploitant
≥  Geen vetsmering van de glijblokken in de geleiderails

BEDIENINGSVRIENDELIJKHEID

≥ Vloeiende loop van de schuifarmen 

DESIGN EN OPTIEK

≥ Schoon exterieur van het uitschuifsysteem en het hele  
kraanvoertuig 

HOGERE INRUILWAARDE

≥ Hoge waardevastheid dankzij verminderde corrosie en vervuiling
≥  Langere levensduur vanwege geringere slijtage

EIGEN TREFWOORDEN
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SOFT STOP

PRODUCTKENMERKEN 

De Soft Stop is een elektronische eindpositiedemping. Deze zorgt voor 
het zacht afremmen van alle kraanbewegingen voordat de  
mechanische eindaanslag bereikt wordt. Schokachtige bewegingen en 
stoten van de last tegen de aanslag doordat deze schommelt kunnen 
daarmee ter bescherming van kraanbestuurder, lading en voertuig 
worden voorkomen.

WERKING

Dankzij de bewegingssensoren kunnen bewegingen naar de  
eindpositie rustig worden uitgevoerd. Het naderen van de eindpositie 
wordt gedempt door de curvefunctie. De curvefuncties reduceren de 
bewegingssnelheid binnen een bepaalde hoek tot een vastgestelde  
minimale waarde, waarmee dan naar de eindpositie gegaan kan 
worden.
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MEER VEILIGHEID EN
COMFORT

HOGER RENDEMENT TIJDENS BEDRIJF

≥ Uiterst nauwkeurig, wezenlijk sneller kraanwerk mogelijk
≥  Geen beschadiging van lading, kraan, voertuig of gebouwen
≥  Geringere belasting van de kraanstructuur

BEDIENINGSVRIENDELIJKHEID

≥ Grote nauwkeurigheid en fijngevoeligheid van de kraan
≥  Beginnende kraanbedieners kunnen de kraan vloeiender en 

nauwkeuriger bedienen
≥  Gevorderde kraanbestuurders kunnen de kraan sneller laten  

bewegen

VEILIGE KRAANWERKING

≥ Geen natrillen van de last – directe stilstand
≥  Het vallen van de last wordt voorkomen
≥  Veiliger kraanwerk in kritische kraanposities
≥  Verhoging van de stabiliteit, vermindering van de  

afstempelbelasting

EIGEN TREFWOORDEN
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HIGH SPEED EXTENTION  
(RETOUROLIEGEBRUIK)

PRODUCTKENMERKEN 

De bij PALFINGER kranen standaard aanwezige HIGH SPEED  
EXTENTION verhoogt de uitschuifsnelheid van het armsysteem met 
max. 30%. Het daarmee verbonden technische begrip  
"retouroliegebruik" heeft betrekking op een regeneratieve  
hydraulische kringloop voor de cilinders van het uitschuifsysteem.

WERKING

De retourolie van de kant van de zuigerstang wordt niet naar de tank 
geleid, maar wordt via het lasthoudventiel omgeleid naar de druklei-
ding. Door de stijging van de oliestroom wordt de uitschuifsnelheid 
verhoogd. Bij grote kranen kan de HIGH SPEED EXTENTION worden 
gedeactiveerd zodat bij een normale snelheid de cilinders over een 
nog grotere stuwkracht beschikken.
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HIGH SPEED UITSCHUIVEN

HOGER RENDEMENT TIJDENS BEDRIJF

≥ De kraan werkt sneller en is door de kortere laadcycli ook wezenlijk 
rendabeler 

EIGEN TREFWOORDEN

0 10 20 30 40 50 60

Met retour- 
oliegebruik

Seconden

Zonder retour- 
oliegebruik
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KTL
KATHODISCHE DOMPELLAK

PRODUCTKENMERKEN 

De juiste oppervlaktebehandeling is de basis voor een houdbare en 
duurzame oppervlaktebescherming. De componenten doorlopen 
volledig geautomatiseerd de procesfasen van het gronden en lakken. 
Met deze innovatieve technologie van oppervlaktecoating creëert 
PALFINGER een kwaliteitsstandaard zoals die hoogstens gebruikelijk is 
in de automobielindustrie. 

HOW IT WORKS

1. De kraancomponenten worden van alle verontreinigingen ontdaan 
door middel van kogelstralen.

2.  In de verschillende dompeltanks worden de componenten ontvet, 
gespoeld, geactiveerd en krijgen ze een zink/fosfaatbehandeling.

3.  Na nog eens twee spoelprocessen volgt een passivering van het 
oppervlak en een spoeling met gedemineraliseerd water.

4.  Dan volgt de elektrostatische KTL-coating door de  
kraancomponenten compleet in de lak onder te dompelen.

5.  Overtollige lak wordt in twee volgende stappen afgewassen met een 
ultrafiltratiespoeling.

6.  Daarna wordt de lak gedurende 1,5 uur gemoffeld met een  
temperatuur van 115 graden.

7.  Tot slot worden de kraancomponenten door een lakrobot voorzien 
van een in water oplosbare, milieuvriendelijke 2-componentenlak.
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OPTIMALE  
OPPERVLAKTEBESCHERMING

HOGERE INRUILWAARDE

≥ Kranen met KTL-coating hebben de hoogste inruilwaarde
 

DESIGN EN OPTIEK

≥ Hoogwaardige optiek
≥  De coating is elastisch, slijtvast en UV-bestendig
≥  Hoge slagvastheid en temperatuurbestendigheid

OPTIMAAL WAARDEBEHOUD

≥ Duurzame oppervlaktebescherming
≥  Uitstekende corrosiebescherming van alle componenten
≥  Perfecte bescherming van holten

MILIEUVRIENDELIJKHEID

≥ Gebruik van ecologisch verdraagzame lakken

EIGEN TREFWOORDEN

Top coating

KTL coating

Ruw materiaal

Zinkfosfaat

Oppervlakte gestraald met draadkorrels
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INTERLOCKSYSTEEM

PRODUCTKENMERKEN 

PALFINGER kranen zijn uitgerust met een innovatieve steunpootbe-
veiliging voor handmatig afstempelen. Deze voorkomt zelfs bij het 
uitvallen van een beveiliging dat de stempelbalken uitschuiven. 

WERKING

Door bediening van de veiligheidsgrendel wordt de handgreep vrijge-
geven. De vergrendelbout wordt ontgrendeld door aan de handgreep 
te draaien. Tegelijkertijd wordt de vanghaak van de tweede beveiliging 
losgemaakt, zodat de stempelbalken er uitgetrokken kunnen worden. 
In uitgeschoven toestand worden de stempelbalken automatisch 
weer vergrendeld. Als de stempelbalken na het opnieuw ontgrendelen 
weer ingeschoven worden, vallen de vergrendelbout en de vanghaak 
automatisch weer terug in de vergrendelingspositie. De handgreep 
wordt dan bovendien geblokkeerd door de veiligheidsgrendel, waarvan 
de positie bewaakt wordt met een inductieve schakelaar. Zolang de 
veiligheidsgrendel open is, signaleert een waarschuwingslampje in de 
cabine dat de positie voor het rijden nog niet bereikt is.

Octrooi verleend.
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VEILIGE KRAANWERKING EN TRANSPORT

≥ Viervoudig veiligheidssysteem 
	 –	 vergrendelbout
	 –	 vanghaak
	 –	 veiligheidsgrendel
	 –	 bewaking van de veiligheidsgrendel
≥ Geen zelfstandig uitschuiven van de stempelbalk mogelijk
≥  Weergave van de vergrendeling in de cabine door een  

waarschuwingslampje en een akoestisch signaal

BEDIENINGSVRIENDELIJKHEID

≥ Eenvoudig en snel ontgrendelen van de stempelbalken en  
automatisch vergrendelen in de uitgeschoven positie

≥	 Eenvoudig inschuiven en automatisch vergrendelen van de  
stempelbalken in de ingeschoven positie

≥  Bediening met 1 hand, ook met een handschoen

EIGEN TREFWOORDEN

INNOVATIEVE
AFSTEMPELBEVEILIGING
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EINDLOOS ZWENKWERK

PRODUCTKENMERKEN 

Dankzij het PALFINGER eindloos zwenkwerk beschikt de kraan over 
een onbeperkt bewegingsbereik. In tegenstelling tot kranen met  
conventionele zwenkcilinders wordt de zwenkbeweging bij de  
PALFINGER kraan uitgevoerd met zwenkkasten en een hydraulische 
motor. Alle eindloos zwenkwerken worden standaard uitgerust met een 
hoogwaardige kogeldraaikrans die voldoet aan de hoogste technische 
eisen.

WERKING

De hydraulische motor drijft een rondsel aan dat in een op het 
basisframe gemonteerde kogeldraaikrans grijpt. Het rondsel en de 
kogeldraaikrans worden geproduceerd op precisiemachines om de 
speling van de tandflanken zo gering mogelijk te houden. Bovendien 
worden de contactvlakken van het basisframe en de kraankolom met 
de grootste precisie in een opspanning geproduceerd. Op grote kranen 
worden twee dezelfde zwenkmotoren gebruikt. Deze worden gemon-
teerd op tegenoverliggende zijden van de kraankolom. Vervolgens 
worden deze twee motoren hydraulisch tegen elkaar voorgespannen 
om de speling in het zwenksysteem te minimaliseren.
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HOGER RENDEMENT TIJDENS BEDRIJF

≥ Sneller lossen, omdat de kraan via de kortste weg gezwenkt kan 
worden. De kraan werkt efficiënter en goedkoper

≥  Hoger zwenkmoment door de geringere wrijving in de  
kogeldraaikrans

VEELZIJDIGE TOEPASSINGSMOGELIJKHEDEN

≥ Kraan kan onafhankelijk van de voertuigpositie worden bedreven
≥  Laden en lossen ook mogelijk op kleinere ruimten

VEILIGE KRAANWERKING

≥ Veilige en vloeiende bewegingen door het ontbreken van de  
eindaanslag

≥  Nauwkeurig positioneren van lasten door geringe lagerspeling in de 
kogeldraaikrans

ONDERHOUDS- EN SERVICEVRIENDELIJKHEID

≥ Geringe onderhoudskosten van de kogeldraaikrans 

HOGERE INRUILWAARDE

≥ Lange levensduur van het zwenksysteem met kogeldraaikrans

ONBEPERKTE
BEWEGING

EIGEN TREFWOORDEN
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HYDRAULISCH  
OMHOOGZWENKBARE
STEUNPOTEN

PRODUCTKENMERKEN

De steunpoten van de kraan kunnen volledig hydraulisch 180°  
omhooggezwenkt worden. Hiervoor kan het bedieningspaneel of  
optioneel ook de radiografische afstandsbediening worden gebruikt. 

WERKING

Kleine en middenklasse kraanserie:
Een aparte hydraulische cilinder genereert door middel van een 
tandstang en een tandwiel een draaibeweging. Deze omhoogzwenk-
functie wordt hydraulisch gecombineerd met de in-/uitschuiffunctie 
van de steunpoot.

Grote kranen:
De excenterstang is met een demonteerbare pen uitgerust. Het verwi-
jderen van de pen maakt een volledig inschuiven van de zuigerstang 
mogelijk waardoor meer bodemvrijheid wordt verkregen.

Octrooi verleend.
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HOGER RENDEMENT TIJDENS BEDRIJF

≥ De kraan kan plaatsbesparend direct gemonteerd worden boven 
assen, tanks of gereedschapskisten

≥  Langere cilinderslagen voor het optimaal afstempelen in  
verschillende situaties

≥  Maximale bodemvrijheid voor optimale vrije hoek en hellingshoek
≥  Afstempeling van de kraan mogelijk ondanks hindernissen.  

Vangrails, muren of hekwerken kunnen worden overbrugd

BEDIENINGSVRIENDELIJKHEID

≥ Geen aparte bediening nodig. De omhoogzwenkfunctie wordt 
gecombineerd met de in-/uitschuiffunctie van de steunpoot

≥  Geen handmatig omhoogzwenken van de steunpoten nodig

EIGEN TREFWOORDEN

EENVOUDIG GEBRUIK 
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INTEGRAAL BASISFRAME

PRODUCTKENMERKEN

De PALFINGER grote kranen zijn afhankelijk van de vermogensklasse 
standaard of optioneel uitgerust met een integraal basisframe. Omdat 
de kraan daarmee direct op het vrachtwagenchassis gemonteerd kan 
worden, wordt er een gewicht- en hoogtereductie bereikt.

WERKING

Het integrale basisframe is zo geconstrueerd dat het als deel van het 
hulpframe de vrachtwagen beschermt tegen de tijdens bedrijf van 
de kraan optredende krachten. De kraan rust direct op het vrachtwa-
genchassis. Het hulpframe zelf wordt vervolgens in de vorm van een 
gesloten, torsiestijve kast op het integrale basisframe bevestigd.
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HOGER RENDEMENT TIJDENS BEDRIJF

≥ Zeer geringe totale bouwhoogte en daardoor meer  
toepassingsmogelijkheden bij beperkte ruimte

≥  Vanwege de gewichtsbesparing kan er meer nuttige last  
getransporteerd worden

≥  Een torsiestijve constructie vermindert het naveren bij  
kraanwerkzaamheden

VEILIGE KRAANWERKING:

≥ Verhoging van de stabiliteit door een laag zwaartepunt

EIGEN TREFWOORDEN

PERFECTE INTEGRATIE 

Geïntegreerd hulpframe Standaard hulpframe

H = hoogte
COG =- zwaartepunt
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FUNCTIONAL DESIGN

PRODUCTKENMERKEN 

Een goed design moet in de eerste plaats aan zijn doel voldoen, d.w.z. 
het moet optimaal voldoen aan de functie van het onderdeel. Bovendi-
en moet het eenvoudig, ergonomisch en ook economisch te realiseren 
zijn. PALFINGER weet functionaliteit te combineren met individualiteit 
– door de toepassing van nieuwe materialen, vormen, kleuren en 
detailoplossingen.
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BEDIENINGSVRIENDELIJKHEID

≥ Functionele designelementen verhogen het werkcomfort 

ONDERHOUDS- EN SERVICEVRIENDELIJKHEID

≥ Functionele designelementen vereenvoudigen de service resp. het 
onderhoud

DESIGN EN OPTIEK

≥ Behalve het functionele nut zorgt een optisch hoogwaardig product 
ook voor een onbetaalbaar image- en reclame-effect 

HOGERE INRUILWAARDE

≥ Langdurig waardebehoud dankzij de bescherming van gevoelige 
onderdelen en het moderne uiterlijk

VEILIGE KRAANWERKING

≥ Functionele designelementen behoeden de bediener voor een 
verkeerde bediening

EIGEN TREFWOORDEN

FUNCTIE EN DESIGN
ONDER ÉÉN NOEMER GEBRACHT
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VERLICHTING  
BEDIENINGSPANEEL

PRODUCTKENMERKEN 

Het bedieningspaneel van de High Performance modellen kan  
uitgerust worden met een LED-verlichting en symbolen met  
achtergrondverlichting. 

WERKING

LED’s in het hendelhandvat verlichten het hele bedieningspaneel. 
Zo vereenvoudigen ze het aflezen van de machinefuncties en zorgen 
ervoor dat de kraanbestuurder snel een totaal overzicht heeft tijdens 
het arbeidsproces.

BEDIENINGSVRIENDELIJKHEID

≥ Verlichting van het hele bedieningspaneel
≥  Uitstekende zichtbaarheid van de geïntegreerde bedieningssymbolen

VEILIGE KRAANWERKING

≥ Veiligheid en comfort zijn ook onder slechte zichtomstandigheden  
 gegarandeerd

EIGEN TREFWOORDEN
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PRODUCTKENMERKEN

De LED-waarschuwingslampen op de steunpoten dienen voor een
betere zichtbaarheid. 

VEILIGE KRAANWERKING

≥ Betere zichtbaarheid van de balkpositie en de steunpoot
≥  Veiligheid voor de kraanbestuurder, passanten en het verkeer

EIGEN TREFWOORDEN

WAARSCHUWINGSLAMPEN OP 
DE STEUNPOTEN
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ZWENKBARE STEMPELVOETEN

PRODUCTKENMERKEN

Alle steunpoten zijn standaard uitgerust met een 10° zwenkbare  
stempelvoet op een kogelscharnier. 

WERKING

De vergrote stempelvoeten zijn beweegbaar waardoor een betere 
aanpassing aan de ondergrond mogelijk is.

VEILIGE KRAANWERKING

≥ Optimale aanpassing van de stempelvoeten aan de desbetreffende 
ondergrond

≥  De vergrote voet reduceert de bodemdruk

 

EIGEN TREFWOORDEN
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PRODUCTKENMERKEN

De hydraulische slangen, die van het frame naar het armsysteem 
lopen, worden niet onbeschermd gemonteerd, maar in een robuuste 
spiraalslang gelegd. 

WERKING

Een spiraalslang beschermt de hydraulische slangen tegen  
beschadiging. Door de plaatsing aan de buitenkant kan er eenvoudig 
onderhoud worden gepleegd.

DESIGN EN OPTIEK

≥ Optimale beveiliging van de hydraulische slangen tegen  
beschadiging of vervuiling

ONDERHOUDS- EN SERVICEVRIENDELIJKHEID

≥ Service en reparatie zijn in vergelijking met de interne slangen 
wezenlijk eenvoudiger geworden

EIGEN TREFWOORDEN

SPIRAALSLANG
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DIGITALE
BEDRIJFSURENTELLER

PRODUCTKENMERKEN

Alle kranen van de High Performance kraanserie zijn voorzien van de 
digitale bedrijfsurenteller.

Drie weergavemodi informeren de kraanbestuurder over
≥ bedrijfsuren totaal
≥  bedrijfsuren tot aan de volgende servicebeurt en
≥  het serienummer van de machine

ONDERHOUDS- EN SERVICEVRIENDELIJKHEID

≥ Eenvoudig aflezen van het totaal aantal uren
≥  Weergave van de uren tot aan de volgende servicebeurt
≥  Aflezen van het kraanserienummer (belangrijk bij de diagnose en  
 het bestellen van reserve-onderdelen)

EIGEN TREFWOORDEN
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EIGEN TREFWOORDEN

DIGITALE KABELLIEREN  
URENTELLER

PRODUCTKENMERKEN 

Een digitale bedrijfsurenteller voor de kabellier bevindt zich op alle 
kranen van de SH-bouwserie.

De kraanmachinist wordt direct op het zendpaneel geïnformeerd 
over het:
≥ totale aantal bedrijfsuren van de kabellier
≥ de bedrijfsuren tot aan de volgende onderhoudsbeurt (service)

ONDERHOUDS- EN SERVICEVRIENDELIJKHEID

≥ Eenvoudig aflezen van het totaal aantal uren
≥ Weergave van het aantal uren tot aan de volgende  
 onderhoudsbeurt (service)
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OLIEKOELERS

PRODUCTKENMERKEN

PALFINGER oliekoelers zijn afhankelijk van de kraangrootte leverbaar 
met capaciteiten van 8,5 kW tot 20,0 kW. Ze zijn licht en compact 
en kunnen met een beschermende console direct op het basisframe 
worden bevestigd. Bij de packagekranen zijn de koelers standaard op 
het basisframe gemonteerd.

WERKING

Een lucht-oliekoeler voert lucht met een ventilator via een lange, 
gewikkelde, met olie gevulde leiding. Indien nodig wordt de koeler door 
een automatische thermostaat ingeschakeld, zodat de  
olietemperatuur een toelaatbare temperatuur niet overschrijdt. In 
de tank vindt er nog een afkoeling plaats als de gekoelde olie met de 
resterende olie vermengd wordt. De oliekoelers die op het basisframe 
gemonteerd zijn, worden door een massieve console beschermd tegen  
beschadigingen.
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OPTIMALE TEMPERATUUR

HOGER RENDEMENT TIJDENS BEDRIJF

≥ Langere levensduur van de olie, de afdichtingen, de kleppen en  
andere hydraulische componenten dankzij de lagere  
olietemperatuur

≥  Een kleinere tank kan voor hetzelfde kraantype gebruikt worden. 
Daardoor ontstaat er een gewichtsbesparing

≥  De kraan is geschikt voor werkzaamheden in heel warme klimaten 
met hogere lastcycli

 

EIGEN TREFWOORDEN
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FLY-JIB EXTRA KNIKSYSTEEM

PRODUCTKENMERKEN 

Een extra kniksysteem (fly-jib) vergroot het werkbereik van de kraan 
en creëert daarmee extra toepassingsgebieden. Dezelfde kraan kan 
met of zonder fly-jib gebruikt worden en is daardoor aan te passen voor 
verschillende werkzaamheden. Voorbeelden zijn toepassingen met 
extra componenten (grijper, rotator) en/of kabellier.
Hoe hoogwaardiger de technische uitvoering van de fly-jib, des te 
efficiënter is het gebruik van de kraan met betrekking tot het  
hefvermogen en de reikwijdte. De grote competentie van  
PALFINGER op het gebied van lichte constructies wordt hier direct om-
gezet in vermogen. En met de vele modelvarianten biedt PALFINGER 
een volledige, hoog ontwikkelde serie extra kniksystemen aan voor 
kranen van 15 tot 150 meterton.

WERKING

Een extra knikarm (fly-jib) is een afneembare, hydraulische verlenging 
aan het einde van het schuifsysteem van de kraan, die gebogen kan 
worden door een hydraulische knikfunctie. Een fly-jib kan ook onder 
last bewogen worden.
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HOGER RENDEMENT TIJDENS BEDRIJF

≥ Verbetering van de bewegingsgeometrie van de kraan
≥  Lichte constructie voor een optimaal hefvermogen
≥  Compacte constructie met een geringere totale hoogte

VEELZIJDIGE TOEPASSINGSMOGELIJKHEDEN

≥ Extra, heel hoog knikpunt voor het werken over de randen van 
gebouwen

≥  Extra werkbereik dankzij 25° overstrekking
≥  Uitbreiding van de reikwijdte van de kraan
≥  Grote reikwijdte van de fly-jib door tot 6 hydraulische  

uitschuifmogelijkheden

 

EIGEN TREFWOORDEN

UITGEBREIDE  
TOEPASSINGSMOGELIJKHEDEN 
VOOR UW AUTOLAADKRAAN
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DPS PLUS 
DUAL POWER SYSTEM PLUS

PRODUCTKENMERKEN 

Dankzij het Dual Power System (DPS Plus) kan het volle hefvermogen 
van de fly-jib worden benut middels de toepassing van twee drukberei-
ken op de fly-jib. Daarmee kan ook bij kraan/jib-combinaties met een 
heel hoge reikwijdte het volle hefvermogen van de fly-jib worden benut 
als de schuifarm van de kraan niet helemaal uitgeschoven is.

WERKING

De fly-jib kan met twee drukbereiken werken dankzij de toepassing 
van een speciale elektronische overbelastingbeveiliging. Als de laatste 
schuifarm van de kraan uitgeschoven is (normaal bedrijf), wordt het 
hefvermogen verminderd om de kraan te beschermen tegen overbe-
lasting. Als de laatste schuifarm van de kraan ingeschoven is (DPS 
Plus actief), dan schakelt het systeem automatisch over op het hoge 
drukbereik en gebruikt daarmee het maximale hefvermogen van de 
fly-jib.
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HOGER RENDEMENT TIJDENS BEDRIJF

≥ Optioneel leverbaar systeem voor het verhogen van het  
hefvermogen aan de fly-jib

≥  Volledige hefvermogen op de fly-jib als de laatste schuifarm van de 
kraan ingeschoven is

VEELZIJDIGE TOEPASSINGSMOGELIJKHEDEN

≥ Inzet van de kraan zowel voor grote reikwijdten als voor  
werkzaamheden met zware lasten 

BEDIENINGSVRIENDELIJKHEID

≥ Automatische omschakeling op het schuifsysteem van de kraan

EIGEN TREFWOORDEN

EFFICIËNT FLY-JIBBEDRIJF

kg 6500 4400 3100 2400 1880 1520 1300 1080

kg 4000 3050 21001560 1220 970 820 680

Normale werking

Beispiel: PK 110002 G PJ 170 E JV1 DPS Plus

DPS ingeschakeld
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LOAD- 
SENSINGVENTIELELEMENTEN

PRODUCTKENMERKEN

PALFINGER gebruikt alleen ventielelementen die in samenwerking 
met vooraanstaande fabrikanten ontwikkeld zijn voor de PALFINGER 
kranen. Daardoor wordt een perfect samenspel bereikt tussen de 
elektronica en de hydraulica en wordt een maximum aan veiligheid, 
comfort en functionaliteit gewaarborgd. 

WERKING

Een ventielelement heeft als taak de aansturing van een of meerdere 
hydraulische verbruikers (cilinders, motoren, enz.) op hetzelfde  
moment mogelijk te maken en te controleren. Daarbij moet elke 
verbruiker op zich, onafhankelijk van de andere aangesloten unit, 
nauwkeurig kunnen worden bewogen.
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HOGER RENDEMENT TIJDENS BEDRIJF

≥ Snellere arbeidscycli dankzij meervoudige bestuurbaarheid
≥  Hoge beschikbaarheid door een onderhouds- en servicevriendeli-

jke montage (sandwichconstructie)
≥  In combinatie met een pomp met verstelbaar slagvolume staan  

LS-ventielen garant voor een zeer laag energieverbruik

BEDIENINGSVRIENDELIJKHEID

≥ Fijngevoelig en nauwkeurig manoeuvreren tijdens moeilijke  
montagewerkzaamheden

≥  Geen wederzijdse beïnvloeding van de bewegingen dankzij  
drukgecompenseerde ventielelementen

≥  Gezamenlijke ontwikkelingen met PALFINGER voor op maat  
gemaakte oplossingen voor de besturing van autolaadkranen

EIGEN TREFWOORDEN

NAUWKEURIGE BESTURING 
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KABELLIER

PRODUCTKENMERKEN 

Een kabellier is in veel gevallen de belangrijkste component voor de 
inzet van een knikarmkraan. Het vermogen van de lier zelf beïnvloedt 
zodoende in grote mate de efficiëntie van de hele kraan.
Bij de constructie van de kabellier hebben we vooral aandacht 
geschonken aan het hefvermogen, de snelheid en een optimale 
wikkelverhouding. PALFINGER levert een complete serie, bestaande 
uit lieren van 1,5 t, 2,5 t, 3,5 t en 4,5 t. Daarmee wordt er een ideale 
combinatiemogelijkheid geboden volledig afgestemd op de  
desbetreffende kraanklasse.

WERKING

Door het gebruik van een axiale zuigermotor wordt er tegelijkertijd een 
heel hoog aanloopmoment onder last en een heel hoge kabelsnelheid 
bereikt. Bovendien zorgt de inbouw van de motor en de rem als  
eenheid in de trommel voor heel compacte afmetingen.
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HOGER RENDEMENT TIJDENS BEDRIJF

≥ Groot hefvermogen
≥  Aanlopen van de kabellier onder volledige belasting dankzij hoog 

aanloopmoment
≥  Werken met de fly-jib of met een 4-strengige kabellier dankzij 

kabellengtes tot 90 meter
≥  Langere arbeidscycli dankzij gereduceerde olieverwarming
≥  Snel overbruggen van grote hefhoogtes met tot 50% grotere  

kabelsnelheden in vergelijking met conventionele kabellieren

BEDIENINGSVRIENDELIJKHEID

≥ Beter wikkelgedrag van de kabel door speciale groeven in de  
trommel

≥  Inzet van de beproefde mechanische oplossing voor een schuifstop 
en eindpositieschakelaar

HOGERE INRUILWAARDE

≥ Optimale corrosiebescherming door een KTL-coating

EIGEN TREFWOORDEN

UITGEBREIDE  
TOEPASSINGSMOGELIJKHEDEN
VOOR UW AUTOLAADKRAAN
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POWER LINK KABELLIER

PRODUCTKENMERKEN

De POWER LINK kabellier, een hydraulisch klapbare kabellier aan de 
hoofdarm, creëert nieuwe maatstaven wat betreft comfort,  
werkverlichting en tijdbesparing tijdens bedrijf van de kabellier. 

WERKING

In plaats van een directe montage aan de hoofdarm wordt de kabellier 
op een klapbare console gemonteerd. Deze console wordt hydrau-
lisch met een kiepcilinder van de transportpositie in de werkpositie 
gebracht. Het omleiden van de lineaire cilinderbeweging vindt daarbij 
plaats via een kniehevelsysteem (Power Link). De bediening verloopt 
via de radiografische afstandsbediening.
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MEER COMFORT IN HET
KABELLIERBEDRIJF

HOGER RENDEMENT TIJDENS BEDRIJF

≥ Geringe constructiehoogte tijdens het transport met  
niet-samengevouwen kraanarm

≥  Geringe constructiehoogte tijdens de werking van de kabellier
≥  Compacte opbouw

VEELZIJDIGE TOEPASSINGSMOGELIJKHEDEN

≥ Kraaninzet ook mogelijk in gebouwen 

BEDIENINGSVRIENDELIJKHEID

≥ Snelle inbedrijfstelling
≥  Eenvoudige bediening via de radiografische afstandsbediening

EIGEN TREFWOORDEN
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RTC - ROPE TENSION CONTROL

PRODUCTKENMERKEN  

De nieuwe RTC (Rope Tension Control) is een automatische kabel-
spaninrichting ter ondersteuning van het in- en uitvouwen van de 
kraan. Een andere innovatie van PALFINGER, waardoor de setup-tijd 
aanzienlijk wordt verminderd.

WERKING

De Rope Tension Control kan al naar gelang behoefte direct via de 
standaard afstandbediening worden geactiveerd of gedeactiveerd. 
Alleen moet de kabel in het kabelfixatiepunt worden ingespannen
en door middel van kabelborgbouten zijn gefixeerd. Wanneer er 
kraanbewegingen worden uitgevoerd die de kabellengte beïnvloeden, 
dan stelt het innovatieve systeem elektrisch en volautomatisch de 
kabellengte bij. Het RTC-systeem wordt bestuurd door de Paltronic 
150 van de PALFINGER kraan.
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VERMINDERING VAN DE  
INSTELTIJDEN

HOGER RENDEMENT TIJDENS BEDRIJF

≥ Gebruikmaking van haak met fly-jib en ingescheerde kabel is ook 
mogelijk. Een tijdrovende demontage van de kabel is niet meer 
nodig

BEDIENERVRIENDELIJKHEID

≥ De kraanmachinist kan zich volledig concentreren op het in- en 
uitvouwen van de kraan zonder de kabel steeds maar te moeten 
volgen

VEILIGE KRAANWERKING

≥ Kabelschade kan worden vermede

EIGEN TREFWOORDEN
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SRC - SYNCRONISED ROPE 
CONTROL

PRODUCTKENMERKEN 

SRC (Syncronised Rope Control) houdt de afstand van de rollenkop tot 
haakblok steeds constant. Een voordeel dat vooral merkbaar is in het 
comfort van de kraanmachinist, maar waardoor ook de effectiviteit van 
de inzet aanzienlijk wordt verhoogd.

WERKING

Sensoren in de rollenkop detecteren de beweging en geven de signa-
len direct door naar PALTRONIC. Wanneer de SRC is geactiveerd wordt 
bij kraanbewegingen waarbij de kabels verlengd of verkort worden de 
afstand tussen rollenkop en haakblok constant gehouden. Bij het
uitschuiven van de schuifmast detecteert een sensor aan de rollenkop, 
dat er een kabel-verkortende beweging wordt uitgevoerd. Ook bij het 
neerlaten van de knikarm of de fly-jib, regelt SRC de lier om voor een 
constante afstand tussen haakblok en rollenkop te zorgen.
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MEER COMFORT BIJ  
KABELLIERBEDRIJF

EIGEN TREFWOORDEN

HOGER RENDEMENT TIJDENS BEDRIJF

≥ De last aan de lier kan op constante hoogte horizontaal worden 
verplaatst

≥ De last aan de Lier kan gericht naar een bepaalde hoek worden 
verplaatst

≥ De laadcyclus wordt aanzienlijk verbeterd 

BEDIENERVRIENDELIJKHEID

≥ De kraanmachinst kan zich volledig op de eigenlijke kraanbewegin-
gen concentreren

VEILIGE KRAANWERKING

≥ Vooral onervaren kraanmachinisten worden bij het werken met de 
lier enorm ondersteund

≥ Beschadiging van kabel of last wordt vermed
≥ Het aanslaan van de haakblok aan de rollenkop wordt vermeden
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COMFORT CABLE ROUTING

PRODUCTKENMERKEN  

De zijdelingse kabelgeleiding van de lier (Comfortabele Kabelroute-
ring) voor kraan-fly jib combinaties betekent een significante verhoging 
van gemak en tijdwinst tijdens het opstellen van de kraan met lier. 

FUNCTIONEREN

Bij alle fly jib combinaties wordt de kabel van de lier nu standaard aan 
de zijkant geleid. Omkeer- of tussenrollen hoeven niet meer te worden 
verwijderd wanneer de kraan voor transport opgevouwen wordt. Ook 
kan de rollenkop aan het uiteinde van de arm blijven en deze wordt
eenvoudig in een speciale opslagpositie gebracht. En last but not least 
kan de kabel zelfs ingescheerd blijven tijdens het in- en uitvouwen van 
de kraan.

MEER RENDEMENT BIJ GEBRUIK

≥ Significante vermindering van de insteltijden

EIGEN TREFWOORDEN
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PRODUCTKENMERKEN 

De uitvoering van het haakblok is van cruciaal belang voor het comfort 
van de kraanmachinist en de wikkelwijze van de kabellier. Afhankelijk 
van de kabellier (1.5t, 2.5T, 3.5T en 4.5t) zijn er verschillende versies 
beschikbaar (één-, tweevier strengen) beschikbaar. 

BEDIENERVRIENDELIJKHEID

≥ Perfect contact met de rollenkop door schuine stopplaat
≥ Optimaal wikkelgedrag van de kabel door gewichtsverhoging van 

het haakblok
≥ Gemakkelijk inscheren van de kabel door opklapbare beugel

NIEUW HAAKBLOK

EIGEN TREFWOORDEN
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GEÏNTEGREERDE TANK

PRODUCTKENMERKEN 

De met het frame geïntegreerde tank helpt plaats te besparen. Er is 
geen extra montageruimte op het voertuig meer nodig.

HOGER RENDEMENT TIJDENS BEDRIJF

≥ Plaatsbesparende montage

EIGEN TREFWOORDEN
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PRODUCTKENMERKEN

Het nieuwe bedieningsplatform presenteert zich met talrijke detailver-
beteringen – helemaal conform de door PALFINGER toegepaste High 
Performance design- en uitvoeringsstijl. Het platform voldoet aan de 
nieuwe kraannorm EN 12999:2011 en is als alternatief leverbaar voor 
montage aan de voor- en achterkant. 

BEDIENINGSVRIENDELIJKHEID

≥ Ergonomische bedieningshendels op het bedieningspaneel  
verhogen het werkcomfort

≥  Uitstekende zichtbaarheid van de geïntegreerde  
bedieningselementen

≥  Draaglastdiagram van de desbetreffende kraanversie

VEILIGE KRAANWERKING

≥ Voldoet aan de kraannorm EN 12999:2011
≥  Telescoophekwerk voor een comfortabele toegang en een optimale 

veiligheid tijdens het werk

EIGEN TREFWOORDEN

BEDIENINGSPLATFORM
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SLANGGELEIDING
HOOFDARM – KNIKARM

PRODUCTKENMERKEN

De hydraulische slangen tussen de hoofd- en knikarm lopen intern. 
Deze oplossing, waarvoor octrooi is aangevraagd, biedt bescherming 
tegen vervuiling en beschadiging.

HOGER RENDEMENT TIJDENS BEDRIJF

≥ Slangen zijn beschermd tegen vervuiling en beschadiging 

EIGEN TREFWOORDEN
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PRODUCTKENMERKEN

Dankzij de slanguitrusting kunnen er heel eenvoudig extra  
componenten (fly-jib, rotator, ...) aangesloten worden. De slangen 
worden beschermd in de slangenbakken gelegd.

HOGER RENDEMENT TIJDENS BEDRIJF

≥ Systeem met energiegeleidingsketen (vanaf 12 meterton)
≥  Grote diameter voor hoog litervermogen en  

geringere warmteontwikkeling

BEDIENINGSVRIENDELIJKHEID

≥ Niet-verwisselbare aansluitingen volgens EN 12999:2011

ONDERHOUDS- EN SERVICEVRIENDELIJKHEID

≥ Dankzij de montage van de slangen in secties 

EIGEN TREFWOORDEN

SLANGUITRUSTING
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SLANGUITRUSTING INTERN 

PRODUCTKENMERKEN

Als alternatief voor de conventionele slanguitrusting kunnen kranen 
uitgevoerd worden met een slangentrommel op de hoofdarm. Het T4I-
systeem is leverbaar voor max. 4 hydraulische uitschuifmogelijkheden. 

WERKING

De hydraulische slangen lopen in het uitschuifsysteem en kunnen 
eenvoudig aan elkaar worden gekoppeld met snelkoppelingen.
Daarmee zij de slangen in het schuifsysteem volledig beschermd tegen 
beschadiging.

HOGER RENDEMENT TIJDENS BEDRIJF

≥ Beschermde inbouw van de slangen
≥  Slangen eenvoudig koppelbaar via snelkoppelingen

EIGEN TREFWOORDEN
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PRODUCTKENMERKEN

Door de oliepeil- en de olietemperatuurmeters beschikt de  
kraanbestuurder over actuele toestandsinformatie.

WERKING

Weergave oliepeil
Bij 25 % van het totale volume verschijnt de waarschuwing "Oil level 
low". Bovendien klinkt er een akoestisch signaal.
Bij 20 % van het totale volume wordt de kraan na de waarschuwing 
uitgeschakeld.

Weergave olietemperatuur:
Bij een olietemperatuur van 75° worden er visuele en akoestische 
waarschuwingen gegeven.
Bij een olietemperatuur van 90° volgt na de waarschuwing de  
aanwijzing dat de kraan binnen vijf minuten uitgeschakeld wordt.

VEILIGE KRAANWERKING

≥ Beveiliging tegen oververhitting van de olie en daarmee beveiliging 
van het hele hydraulische systeem

 
 

EIGEN TREFWOORDEN

WEERGAVE OLIEPEIL EN  
OLIETEMPERATUUR
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GEOMETRIEBEWAKING

PRODUCTKENMERKEN 

Moderne knikarmkranen kunnen op basis van hun complexe  
geometrie (veel hydraulische uitschuifmogelijkheden, overstrekbare 
knikarm en extra knikarm) kritische armposities bereiken. Voor het  
verhogen van het bedieningscomfort en ter voorkoming van een 
verkeerde bediening heeft PALFINGER de bestaande steile-positiebe-
waking uitgebreid met een geavanceerde geometriebewaking. 

WERKING

De geometriebewaking past het hefvermogen van de kraan aan de 
desbetreffende positie van de hoofd-, knik- en extra knikarm aan en 
zorgt daarmee dat aan alle bepalingen van EN12999:2011 wordt 
voldaan. Als complexe overlastbegrenzing registreert de  
bewakingsunit alle armhoeken van de kraan en activeert de unit, 
afhankelijk van het kraanmodel en de uitrusting, afzonderlijke logische 
systemen voor uitschakeling.

VEILIGE KRAANWERKING

≥ Automatische aanpassing van het hefvermogen in kritische  
armposities

≥  Veilig werken mogelijk tot een armpositie van 85° 
≥	 Minimalisering van het risico van verkeerde bediening
≥  Automatische inachtneming van de fly-jib-overstrekking
 

EIGEN TREFWOORDEN
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EIGEN TREFWOORDEN

VOLGORDEBESTURING

PRODUCTKENMERKEN

Voor een constructie met een optimaal gewicht moeten enkele of alle 
schuifarmen aan een kraan in volgorde bestuurd worden. Dat betekent 
dat telkens eerst de grotere schuifarm uit- of inschuift en dan pas de 
volgende, kleinere schuifarm.
De gepatenteerde buis-in-buisvolgordebesturing met oliedoorvoer is 
technisch de perfecte oplossing om een systeem zonder slangen te 
realiseren.

Octrooi verleend.
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EQUIPMENT

PRODUCTKENMERKEN

Het PALFINGER Equipment aanbod omvat talrijke machines en extra 
componenten die het inzetbereik van de kraan wezenlijk verbreden. 
PALFINGER levert onder andere grijpers, rotators, palletvorken en 
nog veel meer. Alle toebehoren uit het PALFINGER Equipment Center 
zijn geoptimaliseerd voor montage aan PALFINGER autolaadkranen 
en vormen daarom de eerste keus. Behalve een omvangrijk aanbod 
van standaardproducten zijn er ook speciale oplossingen op aanvraag 
leverbaar.

VEELZIJDIGE TOEPASSINGSMOGELIJKHEDEN

≥ Kraan inzetbaar als multifunctioneel werktuig 

EIGEN TREFWOORDEN
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TALRIJKE APPLICATIES
VOOR DAGELIJKSE TOEPASSING

EIGEN TREFWOORDEN

Rotators Grondboren HPX- Tweeschalengrijper

Tweeschalengrijpers

Grijpers voor vormstukken

Stenenklemmen

Stortgoedgrijper

Draaivorken

Apparaten voor 
mastopstelling/manipu-
lators

Poliepgrijpers

Kraanvork

Werkkorven
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ONTWIKKELING

EIGEN TREFWOORDEN

De basis van een betrouwbaar en succesvol product is de construc-
tie. Binnen dat kader garanderen eindige-elementenberekeningen, 
veld- en duurzaamheidstesten, DMS-metingen en transportsimulaties 
een optimale verhouding tussen gewicht en prestatie. In het nieuwe 
R&D-centrum in Köstendorf draait alles om ergonomie, functionaliteit 
en gewichts- en materiaaloptimalisatie. Daarnaast vormen een grote 
inzet op het gebied van onderzoek&ontwikkeling en de samenwerking 
met universiteiten en hogescholen de basis voor ontelbare patenten 
en vernieuwingen in disciplines als bewegingsgeometrie, elektronica, 
laktechniek en materiaal-, verwerkings- en productietechnologie.
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EINDIGE- 
ELEMENTENTECHNOLOGIE

Hightech in de kraanbouw – met de al vele jaren toegepaste eindige-
elemententechnologie worden alle dragende onderdelen berekend, 
geoptimaliseerd en gewichtsbesparend geconstrueerd.
Jaren aan ontwikkelingsvoorsprong – PALFINGER ideeën worden 
steeds weer gekopieerd en veel van de door PALFINGER ontwikkelde 
oplossingen hebben zich in de loop der jaren ontwikkeld tot technische 
standaard in de kraanbouw.

EIGEN TREFWOORDEN
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LICHTE CONSTRUCTIE 

EIGEN TREFWOORDEN

PRODUCTKENMERKEN

Door de toepassing van hoogwaardig, hoogvast staal en het intensie-
vere gebruik van kunststoffen en lichte metalen zijn de PALFINGER 
kranen echte lichtgewichten met daardoor een hogere nuttige last en 
lagere bedrijfskosten. 

HOGER RENDEMENT TIJDENS BEDRIJF

≥ Minder brandstofverbruik betekent minder kosten
≥  Hogere nuttige last
≥  Lagere totale bedrijfskosten
≥  Meer hefvermogen

MILIEUVRIENDELIJKHEID

≥ Minder brandstofverbruik betekent minder emissies
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Door het meten van vervormingen en automatische duurzaamheids-
testen worden de PALFINGER kranen al voor het productiebegin en 
binnen enkele maanden getest op de te verwachten levensduur.
Op moderne Hydropulstestbanken worden de componenten bloot-
gesteld aan de zwaarste belastingen opdat PALFINGER uiteindelijk 
producten van de hoogste kwaliteit kan aanbieden. Dankzij deze 
technologie kan de onderneming onderdelen optimaliseren zodat ze 
voldoen aan de hoogste eisen van de klanten.

METINGEN VAN VERVORMINGEN,
DUURZAAMHEIDSTESTEN,
HYDROPULS TESTBANKEN

EIGEN TREFWOORDEN
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 „SHAKER” 
TRILLINGS- EN
SCHOKSIMULATIES

EIGEN TREFWOORDEN

Elektronische en hydraulische onderdelen van de autolaadkraan staan 
bloot aan buitengewoon hoge omgevingsbelastingen. In het labora-
torium voor omgevingssimulatie worden daarom alle elektronische 
en hydraulische componenten onderworpen aan desbetreffende 
testprocedures.
In de trillingstestinstallatie ("Shaker") worden de schok-, trillings- en 
breedbandruistesten volgens de internationale normen uitgevoerd. 
Deze procedures simuleren verschillende situaties in het verkeer 
inclusief kuilen en gaten in het wegdek.
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Wij testen belangrijke kraancomponenten (de schuifbediening en  
elektronische componenten) in de klimaatkast waarin de harde  
condities uit de realiteit worden gesimuleerd (extreem lage resp.  
extreem hoge temperaturen, temperatuurschommelingen,  
luchtvochtigheid, ...).

KLIMAATKAST

EIGEN TREFWOORDEN
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PRODUCTIETECHNOLOGIE

De basis voor kwaliteit wordt gevormd tijdens de productie. Via de 
specialisatie van de componentenproductie in de verschillende  
PALFINGER fabrieken optimaliseert PALFINGER daarom zijn  
processen en verhoogt daarmee de productiviteit en de kwaliteit.
Voor de staalbewerking en -verwerking beschikt PALFINGER in zijn 
productievestigingen over de modernste snij-, kant- en lastechnolo-
gieën. Een highlight is de nieuwe, geautomatiseerde fabricage van 
zeskantbuizen in de Oostenrijkse fabriek in Lengau.
Dankzij de nieuwe technologie kan hoogvast staal met uiterste precisie 
be- en verwerkt worden en kunnen zelfs de kleinste afwijkingen bij 
de productie voorkomen worden waardoor PALFINGER nog exactere 
kraanbewegingen kan garanderen. Na talrijke  
moderniseringsmaatregelen fungeert de fabriek in Marburg als  
competentiecentrum voor de productie van grote onderdelen.
Met de cilinderproductie in Tenevo heeft PALFINGER zich gepositio-
neerd als een van de grootste fabrikanten van hydraulische cilinders 
ter wereld.

EIGEN TREFWOORDEN
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Ons gecertificeerde systeem voor kwaliteitsmanagement volgens ISO 
9001 zorgt voor een procesveilige productie en montage en waarborgt 
de hoge kwaliteit van onze producten. Tijdens regelmatige interne en 
externe audits controleren wij het functioneren en de betrouwbaarheid 
van ons kwaliteitsmanagementsysteem.

Door ons testsysteem, bestaande uit 
≥ de controle van de goederenontvangst,
≥  de zelftest in het productieproces en 
≥  een gedetailleerde eindcontrole, bewaken we de hoge  

kwaliteitsstandaard van onze producten

KWALITEITSMANAGEMENT

EIGEN TREFWOORDEN
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MONTAGE EN TESTBANK

EIGEN TREFWOORDEN

PALFINGER kranen worden in teams geassembleerd. Maar voordat 
ze de fabriek mogen verlaten, moeten ze nog een groot aantal testen 
doorstaan. De hoogste kwaliteitseisen vergen strenge en uiterst 
nauwkeurige controleprocedures. Daarom ondergaat elke kraan bij 
PALFINGER een uitgebreide controle op de testbank. Met behulp van 
een speciale testsoftware volgt aan de hand van een exact gedefinie-
erd mastertestplan de successievelijke afhandeling van de  
vastgelegde testfasen.

VEILIGE KRAANWERKING

≥ Uiterst nauwkeurige controles garanderen een betrouwbaar en 
veilig bedrijf van de kraan 

HOGERE INRUILWAARDE

≥ Geteste kwaliteit voor hogere inruilwaarden
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SERVICE EN TECHNISCHE
SUPPORT

Met ca. 4500 verkoop- en servicepunten wereldwijd biedt PALFINGER 
een dekkend servicenetwerk. Het uitstekend opgeleide personeel 
van onze servicepartners en werkplaatsen is in staat om snel de pas
sende ondersteuning te bieden.

HOGER RENDEMENT TIJDENS BEDRIJF

≥ Geringe uitvaltijden
≥  Optimale beschikbaarheid van machines

BESTE SERVICEORGANISATIE

≥ Uitstekend opgeleide werkplaatsmedewerkers
≥  Optimale beschikbaarheid van onderdelen
≥  Snelle hulp bij noodgevallen

 

EIGEN TREFWOORDEN
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ADVIES EN VERKOOP

Ervaren verkoopexperts adviseren en ondersteunen bij de keuze van 
een product en de uitvoering, zodat de laadoplossing exact voldoet 
aan de door u gewenste toepassing. PALFINGER klanten profiteren van 
een gefundeerde competentie op het gebied van opbouwkranen.
Voor de optimale voertuigconstructie, voor het berekenen van  
aslasten, de stabiliteit en het hulpframe en niet als laatste voor de  
visualisatie van de kraan vóór de verkoop, stelt PALFINGER zijn  
handelarennetwerk de passende software ter beschikking.

HOGER RENDEMENT TIJDENS BEDRIJF

≥ Meer nuttige last door een geoptimaliseerde voertuigconstructie 

VEILIGE KRAANWERKING

≥ Veiligheid door een optimale montageberekening (aslast,  
stabiliteitsberekeningen en hulpframeberekening)

≥  Afstemming op de specifieke verkeersreglementen van het land

HOGERE INRUILWAARDE

≥ Klantspecifieke opbouwkranen door jarenlange knowhow
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ONDERDELENLEVERING

Meerdere onderdelencentra wereldwijd garanderen een probleemloze 
onderdelenlevering – in Europa binnen 24 uur. Het onderdelenmagazijn 
voor de gebieden Europa, Zuid-Amerika en Azië bevindt zich in Lengau. 
Gemiddeld worden er per dag ca. 1000 aanvragen in behandeling 
genomen en competent en vlot afgewikkeld. Het centrale onderdelen-
magazijn voor Noord-Amerika is gevestigd in de PALFINGER fabriek in 
Niagara Falls / Canada.Alle originele onderdelen zijn getest en voldoen 
aan de PALFINGER kwaliteitsstandaard.

HOGER RENDEMENT TIJDENS BEDRIJF

≥ Geringe uitvaltijden
≥  Optimale beschikbaarheid van machines

HOGERE INRUILWAARDE

≥ Langere levensduur van de machines dankzij de  
onderdelengarantie
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PALSOFT EN EXTRANET

PALSOFT ondersteunt onze handelaren en klanten bij de verkoop, 
montage en service van onze producten.

PALDIAG.NET en PACWEB: programma’s voor de diagnose en  
configuratie van PALTRONIC en de radiografische afstandsbediening

PACWIN.NET: kraanberekeningsprogramma voor het bepalen van de 
aslasten, stabiliteit en nuttige last

PALSHOW.NET: programma voor de weergave van draaglastcurven en 
draaglastanalyses

PAF: programma voor de berekening van het voertuigframe

PATIS.NET en PATIS-Online: programma’s voor de weergave van  
technische informatiebladen, onderdelencatalogi, elektrische 
schema’s, service-informatie, trainingsdocumentatie, montagerichtlij-
nen, reparatiehandleidingen en catalogi voor reparatietijden

PALREMOTE: programma voor onderhoud en diagnose op afstand

PALCHART: programma voor het maken van draaglastdiagrammen 
voor beperkte werkruimte
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TRAINING
PALFINGER UNIVERSITY

Voor onze service zorgen uitsluitend gekwalificeerde en competente 
medewerkers van de klantenservice. Zij volgen opleidingen aan de 
centrale PALFINGER University en worden zo vertrouwd gemaakt met 
de nieuwste technologieën en voorschriften.
Gespecialiseerde trainers verzorgen instructies bij de leveranciers ter 
plaatse of bij PALFINGER zelf. Daarbij staat de trainingsmethode 
"Train the Trainer" garant voor een efficiënte kennisoverdracht tot aan 
de eindklant. Bovendien zorgen modern ingerichte opleidingscentra 
voor een bijdetijdse, praktijkgerichte opleiding.

BESTE SERVICEORGANISATIE

≥ Wereldwijd competente hulp in de werkplaatsen
≥  Op de laatste kennisstand van de techniek (voorschriften en  

technologieën)
≥	 Efficiënte kennisoverdracht door "Train the Trainer opleiding"
≥	 Kennisverschaffing door kraanoverdracht

EIGEN TREFWOORDEN
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GARANTIE

EIGEN TREFWOORDEN

PALFINGER kranen zijn kwaliteitsproducten.
PALFINGER garandeert een maximaal rendement door drie verschil
lende garantielooptijden.

HOGER RENDEMENT TIJDENS BEDRIJF

≥ 12 maanden volledige garantie op alle kranen
≥  24 maanden garantie op de radiografische afstandsbediening
≥  36 maanden garantie op alle dragende onderdelen bij kranen die 

voor haakbedrijf worden ingezet
≥  24 maanden garantie op alle dragende onderdelen bij kranen die 

voor grijperbedrijf worden ingezet

≥  Garantie-uitbreiding naar 24 maanden Volledige garantie mogelijk
≥  Garantie-uitbreiding naar 36 maanden Volledige garantie mogelijk
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PRODUCTKENMERKEN

Bij PALFINGER speelt milieubescherming een centrale rol. Dat blijkt 
niet alleen uit de lichte constructie die zorgt voor een reductie van 
het brandstofverbruik van het kraanvoertuig. Ook de toepassing van 
milieuverdraagzame en te recyclen materialen is vanzelfsprekend bij 
PALFINGER.

MILIEUVRIENDELIJKHEID

≥ Chroom-VI-vrije coating van alle kleine onderdelen die een  
corrosiebescherming nodig hebben (leidingen,  
schroefverbindingen en consoles)

≥  Gebruik van in water oplosbare laklagen bij de  
oppervlaktebehandeling

≥  Onderhoudsvrij uitschuifsysteem, eerste smering met smeermiddel 
dat geschikt is voor voedingsmiddelen

≥  Biologisch afbreekbare hydraulische oliën (optioneel)

EIGEN TREFWOORDEN

MILIEUBESCHERMING
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PALFINGER AG 
F.-W.-Scherer-Straße 24 
5020 Salzburg
Austria 
  
T +43 662 4684-0
info@palfinger.com 
www.palfinger.com 

WWW.PALFINGER.COM


