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       Nos / réf : 150AD30/12/2019-3B 

Concerne :  MAN- Démo 

Greachte,  

Naar aanleiding van het onderhoud tussen u en de heer Bert Rodermond, hebben wij het genoegen u 

onderstaand vrijblijvend aan te bieden. 

De levering van: 

 Een HIAB container op- en afzetinstallatie, type MULTILIFT ULTIMA 21S  FLEX  met

schuivende hefarm, uitgevoerd conform onderstaande omschrijving en specificaties:

 Capaciteit op-, afzetten en kippen  : 21  ton.

 Rolhoogte 270/105 mm.

 Gietstalen constructiedelen op plaatsen waar grote spanningen optreden ten behoeve van een

lange levensduur.

 Haakhoogte  : 1450 mm.

 Een vaste haak (gelast), voorzien van een mechanische vergrendelpal.

 Een hydraulische containerborging, aan buitenzijde, 280 mm vanaf hart rol.

 Second Generation besturingssysteem, op basis van PLC/CAN besturingstechniek inclusief

ergonomische Second Generation cabinebediening. Deze cabinebediening en besturing

zorgen voor een maximale up-time, met behoud van het gewenste veiligheidsniveau van het

afzetsysteem.

 Positie van het ventielenblok: Midden.

 Het hydraulisch systeem gevuld met minerale hydrauliekolie.

 Oppervlaktebehandeling hoofdconstructiedelen conform klasse C4 Medium, bestaande uit

staalstralen (Sa 2,5), zink epoxy primer (laagdikte 40 um) en polyuretaan aflaklaag

(laagdikte 100 um).

Friction relief zonder ondersteuningsrollen:

Friction Relief  tilt de container automatisch iets op alvorens deze achteruit te schuiven. De

bewegingen van de container verlopen hierdoor soepeler, hetgeen de levensduur van het

systeem en het comfort aanzienlijk verhoogd.

 De hoofdconstructiedelen van de haakarm worden geleverd in MAN zwart. Cilinders, rollen,

containersteunen, montageplaten en overige delen zwart, RAL 9005.
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 Een noodbedieningssleutel.

 HiConnect gateway, deze gateway is benodigde hardware voor HiConnect en ook voor

toekomstige verbonden services. De gateway verzamelt gegevens van de kraan en biedt

inzichten voor Hiab-klanten om de productiviteit, efficiëntie en veiligheid van hun bedrijf en

de aangesloten Hiab-kraan te verbeteren. Exclusief abonnement.

 Montageplaten t.b.v. MAN, chassisbreedte 760 mm.

 Een voor de haak gemonteerde stalen olietank met een inhoud van 155 liter, incl. groot filter.

Opbouwdelen incl. montage 

 Montage van het afzetsysteem op een door u ter onzer beschikking te stellen chassis, welke

geschikt is voor haakarm/portaal montage en voorzien is van een geschikte PTO.

 Een hydraulische meerplunjerpomp met een vaste pompopbrengst, incl. aansluitset en bypass

t.b.v. montage op een niet uitschakelbare PTO.

 De opbouw is voorzien van een afzetsysteem, de olie voor het afzetsysteem is rechtstreeks

afkomstig van de pomp.

Carrosseriedelen incl. montage 

 Demontabele beschermroosters voor de lichtkappen in RVS.

 Standaard zijafscherming, uitgevoerd met twee aluminium zijafschermingsprofielen.

 Een RVS gereedschapskist .

 Een standaard nettenrek in geperforeerde stalen uitvoering.

 Steunen geschikt voor de bevestiging van  bezem en schop .

Levering en garantie voorwaarden 

Levertijd : In nader overleg 

Levering : af fabriek WB 

Prijs : Exclusief B.T.W. 

Betaling : bij aflevering 

Garantie Kranen & Haakarmen : 24 maanden na aflevering, 

Volgens HIAB garantievoorwaarden 

Garantie opbouwdelen en montage : 12 maanden na levering, 

Volgens HIAB garantievoorwaarden 


