DN Cranes – made with passion

7 års totalgaranti. 10 års strukturgaranti.*

DN K 4,0 Agri
Markedets minste kran med jib!
En mengde tilleggsutstyr tilgjengelig.
Monter på traktor, tilhenger eller annet redskap.
Max løft på 3500 kg!
PLE versjon med egenprodusert mannskapskurv
komplett fra fabrikk.
Tekniske data
Vekt S1/S2/S3 utførelse med støttebein og tom oljetank
Høyde
Bredde
Innbyggingsmål/plassbehov
Standard støttebeinsbredde
Hydraulisk rekkevidde versjon S3 / maksimal med jib
Maksimalt løftemoment
Maksimal rotasjonsgrad
Anbefalt minimum oljemengde
Maksimalt oljetrykk
Kapasitet integrert oljetank
Vekt jib S1/S2 utførelse

520/560/590 kg
1573 mm
1690/2100mm
500mm
3500 mm
7,2m / 10,4
35 Knm
365 grader
10 l/min
180 bar
30 l
140/160 kg

Løftediagram

*7 års garanti forutsetter kjøp av NORDIC pakke og årlig service på godkjent DN serviceverksted.
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DN Cranes – made with passion

Standardutstyr
10 års struktur- og 5 års totalgaranti
Proposjonal manøverventil med manuell betjening
Korrosjonsbeskyttelse på rør og fittings
Manuelt uttrekkbare og hydraulisk nedkjørbare støttebein
Varmebestandig oljetank i stål med nivåglass
Returfilter i tank
Stålbeskyttelse av hydraulikksentral
Standard farge hvit
Utskiftbare glideklakker av teflon
Oljetrykksmåler for hovedsylinder
Tilleggsutstyr
NORDIC – zinkbehandling av hele kranen, marinelakk, ekstra elektrisk beskyttelse. Gir 7 års garanti
180° oppsvingbare støttebenn
Scanreco RC400 radiostyring og DANFOSS manøverventil
DANFOSS manøverventil for variabel hydraulikkpumpe
LED arbeidslys på kran / jib
Vinsj med endestopp
Power-jib med hurtigkoblinger
Tilleggsfunksjoner for grabb og/eller rotator
Vinsj montert på jib
Oljekjøler
Manuelle armforlengere, modellavhengig
Multifaster dryppfri etthånds hurtilgkobling mellom kran og tilleggsutstyr
PRO Logic komplett elektronisk overlast og stabilitetsovervåkning
BASIC sikkerhetspakke – varsling i førerhus for høy kranarm, støttebein ikke i låst posisjon
Hydraulisk utkjøring av støttebein
Ekstra støttebeinsbrygge
Støttebein betjent via radio
Motor start/stopp og rpm styring betjent via radio
Valgfri RAL farge på kran
ARCTIC pakke – oppvarmet elsentral og oljetank
Spesialtilpasninger og andre typer tilleggsutstyr – ta kontakt så løser vi det også.
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