Houdt u mobiel.

ELCHANAN
Interieur kraan.

Als Auto-aanpasbedrijf zijn we dagelijks bezig met de mobiliteit
van mensen. De essentie van ons vak is om u maximale mobiliteit te geven. We gaan verder waar anderen stoppen.
De Elchanan kraan is een onmisbaar hulpmiddel voor elke professional voor wie tijd geld is en de rug nog lang mee moet.
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Elchanan interieurkraan.
Met de Elchanan kunt u elke last (tot 200 kg) eenvoudig in uw voertuig tillen. Hij is erg compact
en vraagt weinig ruimte . De Elchanan stelt u in staat om uw lading eenvoudig in de auto mee te
nemen. In– en uitladen wordt een peuleschil.
Redenen om Elchanan te kopen.
1.

Veilig en efficiënt. Doordat u in een
handomdraai uw lading in de auto laadt
(zonder hulp van buitenaf) werkt u efficiënter en veiliger.

2.

Ergonomisch ideaal. Dit spreekt natuurlijk voor zich. Niet meer
zwaar tillen en soms vertillen. Spaar uw rug, u heeft er maar een.

3.

Prijsgunstige oplossing. . De Elchanan kraan is zeer scherp geprijst en biedt een volwaardige hydraulische kraan waarmee u
een supercompacte krachtpatser acht in uw auto krijgt.

4.

Draaiunit die meer dan 180 graden kan draaien. De draaibeweging gaat zeer licht en wordt handmatig bewogen. Automatisch
draaien is mogelijk als optie.(Ook hydraulisch aangedreven).

5.

Ruime afstand van bumper en trekhaak. De kraan is constructief zo gemaakt dat de last , op moment dat hij gaat zakken, eerst
een beweging van de auto af gaat maken. Zover zelfs dat de aanwezigheid van een trekhaak geen probleem vormt Dit in tegenstelling tot hefsystemen met een takel waarbij de last recht naar
beneden zakt. Dan is er gevaar voor botsen/haken/beschadigen
van de bumper..

6.

Bedrijfszeker. Door toepassing van hydrauliek voor het heffen en zakken is een heel bedrijfszeker apparaat ontstaan. Geen overbodige electronica, enkel hydraulisch hoog/laag.

7.

Meerdere uitvoeringen. De opties omvatten automatisch draaien , oprolbare hijsband.

8.

Compact. De lift is geheel langs de zijwand achter in het voertuig gebouwd en tast daardoor minimaal uw bagageruimte aan. De aandrijfunit (pomp met motor) zit boven de wielkast achter de kraanpoot neemt dus geen extra ruimte in beslag.

9.

Groot hefvermogen (begrenst op 200kg).
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Ook scootmobielen zijn eenvoudig te laden.
(Lading is lading, alleen het hijsgereedschap is anders.)

Hefgereedschap afhankelijk van de last.

Ruime afstand van de bumper door de wegdraaibweging van de Elchanan.
Hijsband met oprolautomaat. Door een oprolautomaat toe te passen kan de
scootmobiel simpel met
een hand vastgehaakt worden door de band uit te
trekken. Bij heffen automatisch oprollen en vergrendelen.

Last loskoppelbaar.
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Overzicht uitvoeringen.

Heffen en zakken hydraulisch
Draaien van de arm met scootmobiel
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Vaste lengte maar wel met een uitschuifbaar eindstuk om eenvoudig aanpassingen te doen.
Snelheid heffen instelbaar:
Snelheid draaien kinstelbaar:

Zie ook
www.weersink.nl
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