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Velkommen til den spennende
-verdenen

Med XS kan du spesifisere kranen – nøyaktig etter dine egne
behov.

Da vi startet utviklingen av kransystemet XS, var det med ett mål for
øye: nemlig å tilby en kran som dekker nøyaktig de behov du måtte ha.
Løsningen vi fant frem til, var et sterkt modulbasert system. Et slikt
system gjør at praktisk talt hver eneste XS-kran kan leveres etter detaljerte spesifikasjoner fra kunden. Denne brosjyren hjelper deg med å
finne riktig XS-kran i forhold til dine behov. Det fulle navnet på hver
enkelt XS-kran er avledet av kranens bestemte modellnummer/kapasitet, lenksystem, armsystem og styresystem. Hovedfunksjonene til
hver av disse viktigste krankomponentene er beskrevet på sidene som
følger. Hvert valg du gjør, påvirker kranens ytelse og egenskaper, deriblant løftekapasitet, hastighet og presisjon. For å gjøre valget enklere
for deg, presenterer vi et klassifiseringssystem som sammenligner
egenskapene til hvert enkelt styresystem – selve hjertet i XS-kranen.
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Hva er XS?

En XS lastekran fra Hiab er annerledes enn alle andre kraner på
markedet. Konseptet er inspirert av kranførernes behov og vår lidenskap
for kvalitet og nyskaping, og XS er derfor en kran med uovertruffen
ytelse og fleksibilitet. XS-serien frigjør seg fra tradisjonell tenking når
det gjelder krankonstruksjon, og stiller deg mye friere enn tidligere
med hensyn til spesifikasjoner. Resultatet er en kran med kapasitet og
funksjoner som er perfekt tilpasset de jobbene du ønsker at den skal
utføre – en spesialkonstruert kran som setter nye standarder for
produktivitet.
Størrelse vs. kapasitet

Hvis du deler det tresifrede modellnummeret til kranen med ti, får du et
begrep om kranens kapasitet i tonn-meter. Men hver enkelt modell har
sitt eget kapasitetsområde – den nøyaktige kapasiteten avhenger av
styresystemet.

Styreenheter (s. 32)

I utgangspunktet kan kranen styres på to
forskjellige måter: direkte via spaker eller
ved hjelp av fjernstyring. Spakene kan enten
plasseres ved foten av kranen, på en
manøverplass eller ved setet. Fjernstyringsenheten befinner seg alltid der du er, praktisk
festet til et belte rundt livet eller plassert i en
brakett ved manøverplassen eller setet.

Sikkerhetssystemer (s. 28)

Til Hiabs XS-kraner finnes det et stort
antall elektroniske funksjoner beregnet på
sikkerhet og produktivitet. Disse blir styrt
av noe som kalles SPACE, et databasert
system som på en diskret måte bistår deg
med å betjene kranen. SPACE-elektronikken sitter i en 100 % værbestandig boks,
og er usedvanlig driftssikker og brukervennlig.
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Lenksystemer (s. 16)

En ny type mekaniske lenker utviklet ved
hjelp av avansert datakonstruksjon, bidrar
til å få maksimalt ut av kranens ytelse.
Vipparmlenken gjør kranen bedre å
manøvrere, mens løftarmlenken gir økt
løftekapasitet.

Armsystemer (s. 14)

Kranen kan fåes med flere ulike armsystemer. Alle armtypene er meget effektive
og allsidige, og kan håndtere alle typer
oppgaver. Enkelte armsystemer er
imidlertid optimert for økt ytelse i
forbindelse med bestemte arbeidsoppgaver.
Du kan velge opptil ni utskyter, avhengig
av kranmodell. En alternativ jib gir økt
fleksibilitet for å nå inn på trange steder,
og gjør dessuten kranens maksimale løftehøyde større.

Hydraulikk (s. 20)

Hovedventilen er kranens hydrauliske
hjerte. Alle Hiab-ventiler kan håndtere
store mengder olje per minutt og fremdeles
gi deg en herlig presisjonsfølelse i
fingrene når du betjener kranen.

Styresystemer (s. 36)

Styresystemet har stor innvirkning på
kranens ytelse med hensyn til løftekapasitet,
presisjon, hastighet, sikkerhet og komfort.
Du kan velge mellom fem styresystemer,
avhengig av kranmodell: Classic, Duo,
HiDuo, Pro og HiPro.
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Størrelse vs. kapasitet
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Det tresifrede tallet i navnet gir deg en ganske god pekepinn på en
krans kapasitet – men det gir ikke hele bildet. De fleste kranmodeller
dekker et kapasitetsområde. Men den nøyaktige løftekapasiteten
avhenger av hvilket styresystem du velger. Faktisk kan en liten kranmodell ha høyere kapasitet enn en stor. Når det gjelder 13-tonnmeterkraner, kan for eksempel en mer avansert versjon av HIAB XS
122 løfte mer enn grunnmodellen i XS 144-serien. Generelt kan man si
at dersom man står overfor et slikt valg, er det mye å vinne på å velge
den lettere, mer avanserte kranen. Hiab har til sammen fem ulike
styresystemer å tilby, og hvilket av dem du kan velge avhenger av kranmodellen. Selv om alle systemene har meget god ytelse på alle bruksområder, har hvert trinn oppover i sortimentet mer avanserte
funksjoner å tilby.

Styreenheter

Navnet på kranen forteller bare en del av historien
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Mekanikk - Armsystemer
Velge riktig kranmodell i forhold til bruksområde

Hiab tilbyr en rekke armsystemer med forskjellige lengder på løftarm
og vipparm, forskjellig antall utskyter og ulike modeller. Hvert av
systemene gir kranen spesielle egenskaper. Systemet du velger vil i
hovedsak bli bestemt av hva som er kranens viktigste bruksområder. Så
enten du stort sett foretar høye eller lave løft, arbeider nær kjøretøyet
eller på lengre avstand eller gjør litt av hvert, finnes det et armsystem
fra Hiab som egner seg ypperlig til ditt behov. Med mindre annet er
angitt, vil XS-kranen være utstyrt med vårt A-armsystem. Dette er et
solid allround-system med vanlige armlengder og normale egenskaper.
A-armsystemet er konstruert for hele ni utskyter, så rekkevidden blir
maksimal, og egner seg på mange forskjellige bruksområder. Et
perfekt valg hvis arbeidsoppgavene varierer fra dag til dag. Ønsker du
derimot en kran som kan utføre mer bestemte og krevende oppgaver,
trenger du et armsystem som er konstruert nettopp med tanke på dette.
På sidene som følger finner du en beskrivelse av våre mest populære
løsninger.
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P-arm

P-armen har opptil fem utskyter. Hver utskyt er litt lengre, slik at rekkevidden blir større enn med en tradisjonell A-arm. Dette gir også den
fordelen at vekten blir lavere, noe som igjen gir økt løftekapasitet.
P-armsystemet egner seg ypperlig for håndtering av stor og tung last,
som for eksempel betongelementer og containere.
S-arm

S-armsystemet har kort vipparm. Dette gjør det enklere å foreta høye
løft nær kranfoten, slik at du kan laste flere rader med paller nær kranfoten uten å måtte flytte pallen ved siden av. Du kan også parkere
kranen selv på en kort lastebil med tipp, uten å måtte kople fra
grabben. Den korte vipparmen gir større løftekapasitet – særlig på
nært hold, og er dessuten lettere.

S-arm

Ikke-sammenleggbare armsystemer
K-arm

Det ikke-sammenleggbare K-armsystemet har et arrangement som
egner seg ypperlig til de krav som stilles innen byggevarebransjen.
Systemet har en ekstra lang løftarm og en kortere vipparm. Den lange
løftarmen gjør at det går raskere å flytte armen fra nært inntil, til langt
ut. På K-armsystemet kommer de to utskytene ut samtidig, da de blir
drevet av kun én sylinder og en kjedeforbindelse. Dette dobler
utskythastigheten og gir dermed en meget høy samlet lastehastighet.
L-arm

Dette ikke-sammenleggbare armsystemet har et arrangement som
egner seg ypperlig til de krav som stilles innen byggevarebransjen. Det
har en ekstra lang løftarm og en kortere vipparm og utskyter. Den lange
løftarmen gir raskere bevegelser fra langt ute til nært inntil, noe som
gir en langt høyere lastehastighet.

Hva er XS?
Sammendrag

K-arm

Størrelse vs. kapasitet

P-arm

Mekanikk

A-armen er en allround-arm som egner seg for alle typer arbeidsoppgaver. Den kan leveres med opptil ni hydrauliske utskyter. Armen
er meget stabil og stiv, slik at den egner seg for selv de vanskeligste
oppgaver. Den kan også utstyres med en jib som gir enda større
muligheter til å håndtere lasten.

Hydraulikk

A-arm

Elektronikk

Sammenleggbare armsystemer
A-arm
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Mekanikk - Lenksystemer
Hvordan et lite stykke stål kan utgjøre en stor forskjell

En mekanisk lenk er rett og slett et stykke stål. Men det utretter
bemerkelsesverdige ting med kranen din. Hiabs valgfrie lenksystemer
består av tre forskjellige kombinasjoner av lenker montert på kranarmen. Disse er C-lenk-, D-lenk- og E-lenksystemene, som hvert
enkelt tilbyr en rekke store fordeler med hensyn til ytelse. For de som
ganske enkelt ønsker en solid allround-kran med stor rekkevidde uten
at det går det minste ut over kvaliteten, er kraner uten lenker, det
såkalte B-lenksystemet, fortsatt en meget god investering.

Ingen lenk (B-lenk)
Dobbeltlenk (E-lenk)
Forskjellen i kapasitetsområde mellom en
kran med B-lenk og en kran med E-lenk.
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D-lenk

D-lenk

D-lenksystemet er en vipparmlenk som gir en
vektarmforbindelse mellom løftarmen og vipparmen. Hovedfunksjonen til D-lenken er å gjøre
vipparmen i stand til å bevege seg med konstant
hastighet, så det blir et jevnt og presist løft. Systemet
absorberer topper og rystelser under gravearbeid, og
gjør kranen enkel å arbeide med. D-lenken stikker
heller ikke ut under armen, og støter dermed ikke
borti last som er plassert under armen.
E-lenk

E-lenksystemet omfatter både en løftarmlenk og en
vipparmlenk. E-lenksystemet øker kranens løftekapasitet vesentlig når armen befinner seg høyt oppe,
særlig ved arbeid nær stammen. Systemet egner seg
ypperlig for stillaser, fordi det er mulig å frakte tung
last med rett arm i hele kranens rekkevidde.
Vipparmlenken stikker ikke ut under armen, og
støter dermed ikke borti last som er plassert under
armen.

Hva er XS?
Størrelse vs. kapasitet
Mekanikk

C-lenk

C-lenksystemet består av en løftarmlenk som øker
kranens løftekapasitet vesentlig når armen befinner
seg høyt oppe, særlig ved arbeid nær stammen. I
praksis kan dette innebære forskjellen mellom å
kunne laste og ikke kunne laste tunge ting på en
lastebil.

Hydraulikk

C-lenk

Elektronikk

B-lenksystemet er et begrep som ikke blir brukt så
ofte, men da gjerne når man skal sammenligne kraner med og uten lenker. B-lenksystemet er faktisk en
kranmodell uten lenker. Den største fordelen med
dette, er at vekten holdes nede.

Styreenheter

B-lenk

Innhold
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Hjertet av kranen
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Hydraulikk
Ventil 80

Ventil 91

20

Hiabs ventil 80 er en toppmodell blant åpne senterventiler, og bygger på en vel utprøvd teknikk som gir
overlegen driftssikkerhet. Den har meget gode
dynamiske egenskaper, og fungerer lett samtidig
som den kan svinge og håndtere flere operasjoner
samtidig. Når de blir presset til å yte maksimalt,
produserer andre ventiler på markedet mye overskuddsvarme og vibrasjoner, men med HIAB 80 er
dette fortid. Ventilen kan håndtere store oljemengder, og fordele mye kraft til sylindre og øvrige
hydrauliske funksjoner, samtidig som den kan styres
med stor presisjon.

Hva er XS?
Størrelse vs. kapasitet

Ventil 80

Mekanikk

HIABs ventil 91 representerer høydepunktet i
hydraulisk ventilteknologi. Den kan registrere
belastning og kompensere for trykk, noe som gir
både økt hastighet og presisjon. Den har mange
egenskaper i toppklassen, blant annet reagerer
kranen alltid på samme måte på samme bevegelse
med manøverspaken, enten du bruker en eller flere
funksjoner, og enten lasten er lett eller tung. HIABs
ventil 91 har også en oljefordelingsfunksjon som
gjør at kranen alltid opererer uavhengig av tilgjengelig
oljemengde. Dette gjør at funksjoner som løfting,
heising og andre kranfunksjoner foregår samtidig
med samme relative hastighet. HIABs ventil 91 gjør
at kranen kan styres med ytterste presisjon uansett
hvor langt ut enden av kranen befinner seg, noe som
er helt uvurderlig på steder hvor det er trangt.

Hydraulikk

Hovedventilen er kranens hydrauliske hjerte.
Ventilen er alltid tilpasset kranens bestemte kapasitet
og de funksjoner som kranen skal kunne utføre.
Enkelt sagt: jo høyere ytelse, desto større oljegjennomstrømning kreves det. Alle Hiab-ventiler kan håndtere
store mengder olje per minutt og fortsatt gi deg
direkte og nøyaktig kontroll over kranen.

Elektronikk

Ventil 91

Styreenheter

Hjertet av kranen
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Nyskapende elektronikk
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Elektronikk - Sikkerhetsfunksjoner (Sikkerhet
Elektroniske sikkerhetsfunksjoner (Elektronisk sikkerhetssystem)

Hiab har utviklet en rekke sikkerhetsfunksjoner beregnet på å overvåke
alle kranbevegelser. Funksjonene er laget slik at de skal gripe minst
mulig inn i førerens betjening av kranen. Hvis føreren begynner å
bevege kranen inn i en ustabil sektor, eller det er fare for overlast, vil
systemet varsle føreren på en diskret måte. Om nødvendig vil systemet
sørge for at den bestemte bevegelsen stopper pent og varsomt.
Sikkerhetssystemene er alltid aktive i bakgrunnen, og ved normal bruk
av kranen vil føreren ikke legge merke til dem.

Stabilitet i svingsektor

Sikkerhetssystem for fører
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Sikkerhetssystem for fører

Sikkerhetssystemet for føreren er beregnet på å
beskytte føreren mens han styrer kranen. Dette
oppnås ved å definere et ”virtuelt sikkerhetsbur”
som kranen ikke kan bevege seg inn i. Størrelsen på
og plasseringen av dette virtuelle sikkerhetsburet er
lett å justere i forhold til den aktuelle kombinasjonen
av kjøretøy og kran. Systemet trer i funksjon straks
føreren går opp på manøverplassen, og blir deaktivert
igjen straks føreren går ned fra manøverplassen.

Hva er XS?
Størrelse vs. kapasitet
Mekanikk
Hydraulikk

Uansett hvilken kombinasjon av lastebil og kran du
har, vil Hiab beregne tilgjengelig arbeidsområde
foran lastebilens førerhus samt svingradius og kapasitet som kan benyttes i denne tradisjonelt ustabile
sektoren. Kranen kan da justeres deretter når den er
montert på kjøretøyet. Dette innebærer at kranføreren nå kan svinge 360 ° rundt kranfoten og oppnå
kun en liten reduksjon i løftekapasitet ved arbeid
foran førerhuset på kjøretøyet.

Elektronikk

Stabilitet i svingsektor

Styreenheter

Når aktivitetsnivået er høyt og du må komme deg
raskt videre til neste jobb, kan det skje feil. Hvis en
fører for eksempel glemmer å parkere kranen, kan
konsekvensene bli alvorlige. I slike tilfeller er det
greit å ha en sikkerhetsfunksjon som varsling for høy
kranarm. SPACE-systemet overvåker armens stilling
kontinuerlig. Hvis kranen blir forlatt med høy arm,
vil en varsellampe i førerhuset varsle føreren før han
kjører av sted.

Styresystemer

Hver eneste kran som bærer Hiab-navnet har
innebygd banebrytende sikkerhetsstandarder. Vårt
elektroniske overlastystem er noe av det fremste som
finnes på området kransikkerhet. Systemet er
konstruert etter prinsippet om at ingen kran skal
stoppes uten at det er god grunn til det, men samtidig
må kranoperasjonene aldri gå på bekostning av
førerens sikkerhet. Hver eneste bevegelse blir
overvåket av overlastsystemet. En bevegelse stoppes
bare hvis det er en reell fare for at kranens maksimale
ytelse overskrides hvis bevegelsen fortsetter. Andre
bevegelser får imidlertid fortsette som normalt.
Overlastsystemet er meget betryggende for deg som
fører. Det beskytter mot farlige tilfeller av overlast og
reell fare for at lastebilen skal velte. Systemet er
dessuten meget diskret, og helt usynlig for føreren
med mindre og inntil det registrerer et mulig problem.
Systemet lar arbeidet gå sin gang selv om føreren
nærmer seg et overlasttilfelle. Men når kranen når 90
% av sin maksimale kapasitet, blir føreren varslet slik
at han kan iverksette korrigerende tiltak og fortsette
arbeidet. I de sjeldne tilfeller hvor overlastsystemet
ikke tillater noen bevegelse i det hele tatt, kan det
koples midlertidig ut i fem sekunder. Føreren kan da
komme seg ut av overlastsituasjonen uten å måtte
starte kranen på nytt. Hvis en jib eller vinsj er i bruk,
kontrollerer overlastsystemet også dette utstyrets
plassering og bevegelser. Det er bare Hiab-kraner
utstyrt med overlastsystem som gir deg full frihet i
alle situasjoner.

Klassifiseringssystem

Varsling for høy kranarm

Sammendrag

Overlastbeskyttelse

Innhold

hetssystem)
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Elektronikk - Produktivitetsfunksjoner
Øker produktiviteten på unike og nyskapende
måter

Navnet Hiab har alltid vært synonymt med nyskaping.
Ingen andre kranprodusenter investerer mer tid,
penger og krefter på forskning og kontinuerlig
produktutvikling. Og ingen andre produsenter gjør
mer for å tilføre kranen ekstra verdi. Vi har utviklet
fire systemer, hvert av dem unikt for Hiab, som tilbyr
ekstra kapasitet, øker driftseffektiviteten og til
syvende og sist øker din produktivitet. Disse er:
Automatisk brukskontroll, manuell hastighetskontroll,

26

automatisk hastighetskontroll og oljefordelingsfunksjon. Andre funksjoner som øker produktiviteten er: Automatisk dumping av oljen og
automatisk dempingssystem for sving, funksjoner
som gir kranen enda større verdi. Hvert system er
konstruert slik at det trer i funksjon automatisk, uten
at føreren griper inn. Dermed kan arbeidsoppgaven
bli fullført på en effektiv måte. Hvilke av disse
avanserte funksjonene som er tilgjengelige for deg,
avhenger av hvilket styresystem du har valgt.

Automatisk dumping av oljen gjør at oljen blir ført
rett tilbake fra pumpen og inn i tanken når kranen går
på tomgang. Dermed beholder oljen sine kjølende og
smørende egenskaper over lengre tid. Dette vil redusere
slitasjen på hydraulikksystemet vesentlig og gi både
lavere vedlikeholdskostnader og drivstofforbruk.

Hiab-kranene er de kranene på markedet som kan
håndtere de største oljemengdene. Men drevne kranførere som er i stand til å betjene flere funksjoner
samtidig, ønsker å få enda mer ut av kranen. Og det
kan Hiab tilby, ved hjelp av oljefordelingsfunksjonen.
I situasjoner hvor føreren opererer tett opp mot
grensene og bruker flere funksjoner samtidig, er det
ikke sikkert at selv den største pumpe klarer å tilføre
nok olje. Det kan medføre at kranen blir uberegnelig,
men så skjer ikke hvis den er utstyrt med oljefordelingsfunksjon. Dette nyskapende systemet fordeler
den oljen som er tilgjengelig, i forhold til førerens
bevegelser med spakene. Alle funksjoner vil fortsette
å virke som forventet, uten forstyrrelser eller overraskelser, til tross for at det kreves en større oljemengde enn hva som er tilgjengelig. Straks full oljemengde er gjenopprettet, er det full hastighet igjen.
Oljefordelingsfunksjonen har vist seg meget nyttig i
praksis. Selv med en oljegjennomstrømning på 100
l/min., aktiveres systemet tre ganger for hver
lastesyklus ved normal bruk. Krever du maksimal
anvendelighet og produktivitet, bør du ikke nøye deg
med mindre enn en kran som har oljefordelingsfunksjon.

Automatisk demping av sving

Det automatiske dempingssystemet består av en
lastholderventil montert på svingmekanismen. Den
har vist seg mest nyttig på kraner med mer enn tre
utskyt, ettersom den gir en svak demping selv om en
manøverspak blir sluppet fort. Ved arbeid hvor
svingfunksjonen blir ofte benyttet, for eksempel
bruk av grabb, på- og avlasting med lang rekkevidde
osv., gir dempingssystemet større presisjon og
høyere produktivitet.
Automatisk hastighetskontroll

Den automatiske hastighetskontrollen gir opptil 10
% trinnløs økning av løftekapasiteten, i en jevn og
kontinuerlig bevegelse. Denne funksjonen, som er
unik for Hiab, kopler automatisk inn uten at føreren
merker noe som helst. Funksjonen aktiveres når den
normale kapasitetsgrensen nås, noe som betyr at du
kan fortsette å løfte lasten der hvor andre kraner ville
ha stoppet helt. Kapasitetsøkningen gjør imidlertid
at hastigheten til den første og andre armen,
reduseres litt. Denne funksjonen gir et vesentlig
større kapasitetsområde samt bedre sikkerhet og
høyere effektivitet.

Hva er XS?

Oljefordelingsfunksjon

Størrelse vs. kapasitet

Automatisk dumping av oljen

Mekanikk

Den manuelle hastighetskontrollen øker kranens
kapasitet med opptil 10 % i ett trinn. Når kranen når
sin normale maksimale lastekapasitet, vil denne
hastighetskontrollen virkelig komme til sin rett. Den
manuelle hastighetskontrollen øker kapasiteten
automatisk ved å redusere hastigheten til løftarmen
og vipparmen, litt. Dette betyr at føreren kan konsentrere seg helt og holdent om den aktuelle jobben. Den
manuelle hastighetskontrollen tilbyr større kapasitet
når du trenger det mest.

Hydraulikk

Systemet er patentert av Hiab, og er det eneste i sitt
slag på markedet. Det øker automatisk kranens
maksimale kapasitet med ca. 10 % når føreren
stanser arbeidet midlertidig, ved hjelp av tilbehøret
som er koplet til kranens sjette funksjon. Dette
innebærer at kranen kan utføre løft som ellers ville ha
overskredet den maksimale kapasiteten. Fordi arbeidet
kan fortsette uten avbrudd når det er behov for et
ekstra tungt løft, bidrar den automatiske brukskontrollen til å gjøre kranen mer allsidig.

Elektronikk

Manuell hastighetskontroll

Styreenheter

Automatisk brukskontroll
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Sikkerhetssystemer

SPACE 3000

Alle elektroniske funksjoner blir styrt av noe som
kalles SPACE, et databasert system som bistår deg
med å betjene kranen. SPACE-elektronikken sitter i
en 100 % værbestandig boks, og er usedvanlig
driftssikker og brukervennlig. På forsiden av boksen
viser en rekke tydelige indikatorer viktig informasjon
for føreren. For eksempel vises trykket i de to sylindrene kontinuerlig. Det er meget nyttig å holde øye
med disse indikatorene når du skal manøvrere for å
løfte en last ved maksimal kapasitet.
Sikkerhetssystemet SPACE er å få i tre ulike konfigurasjoner, hver med et økende antall avanserte og
produktive funksjoner. Samtlige konfigurasjoner
drar nytte av det meget avanserte overlastsystemet.
Produktivitetsfunksjonene i systemet er: Automatisk
brukskontroll, manuell hastighetskontroll, automatisk hastighetskontroll og oljefordelingsfunksjon.
Disse funksjonene kan brukes hver for seg eller i
kombinasjon. En nyttig funksjon for servicepersonell er at også visning av feilkoder og data vedrørende
lastsyklus, er lagret i systemet. Dette kan benyttes til
analyse og tilbakemelding til kunden om hvordan
han eller hun bruker kranen. SPACE 3000 er det
grunnleggende sikkerhetssystemet, og deretter
følger SPACE 4000. Til slutt tilbyr SPACE 5000systemet en produktivitets- og sikkerhetsløsning av
aller ypperste klasse. Samtlige tre konfigurasjoner
omfatter naturligvis overlastsystem.

SPACE 3000 kan leveres med automatisk brukskontroll og manuell hastighetskontroll for økt
produktivitet. Dette systemet er en del av styresystemene CL, Duo og Pro.
SPACE 4000

SPACE 4000-systemet har automatisk brukskontroll
og automatisk hastighetskontroll. Den automatiske
hastighetskontrollen øker kapasiteten i en jevn og
trinnløs bevegelse, og gir dermed en meget verdifull
fordel med hensyn til håndtering av last og kapasitet.
SPACE 4000 er en del av styresystemet HiDuo.
SPACE 5000

SPACE 5000-systemet har automatisk brukskontroll
og automatisk hastighetskontroll. Den automatiske
hastighetskontrollen øker kapasiteten i en jevn,
trinnløs bevegelse, og i tillegg til dette sikrer oljefordelingsfunksjonen hele tiden meget jevn drift.
SPACE 5000 er en del av styresystemet HiPro.
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Styreenheter
Kontrollpanel

Den manuelle måten å betjene kranen på, er ved hjelp av spaker
plassert ved kranfoten. Alternativt kan manøverspakene plasseres
andre steder på kranen – du finner flere opplysninger i avsnittet som
omhandler alternative styringsløsninger.
Betjene kranen med fjernstyring

Fordelen med Hiabs fjernstyring er at føreren da kan stå best mulig
plassert når han/hun betjener kranen. Arbeidet kan da utføres mer
effektivt og behagelig for føreren, og øker dessuten sikkerheten. En
annen sideeffekt er at du kan være din egen lasteassistent, fordi du kan
stille deg ved siden av lasten eller hvor nå enn lasteassistenten ville ha
stått. Du kan fullføre oppgavene fortere og billigere.
XSDrive

HIAB XSDrive fjernstyringsenhet er utformet med tanke på best mulig
ergonomi og funksjon. Den har toveiskommunikasjon med kranen via
radio eller kabel. XSDrive styrer opptil 24 proporsjonale funksjoner, og
den er dessuten utstyrt med opptil sju lett tilgjengelige på/av-funksjoner.
Den robuste utformingen gjør XSDrive meget holdbar og dessuten enkel å
betjene også med arbeidshansker på. XSDrive veier ca. 1,8 kg.
CombiDrive 5000

HIABs styreenhet CombiDrive 5000 kan håndtere opptil 24
proporsjonale funksjoner. Dette betyr at alt ekstrautstyr og tilbehør kan
styres med samme presisjon. Enheten kan betjenes med arbeidshansker,
og er meget holdbar. Signalet fra HIABs CombiDrive 5000 overføres
via en tynn og fleksibel kabel med seks kjerner, eller via radio.
Styreenheten veier ca. 1,4 kg – med radiosender og et kraftig batteri
kommer vekten opp i 1,5 kg.

Betjene kranen med fjernstyring
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Avhengig av styresystem og kranmodell kan du velge mellom følgende
alternativer for å styre kranen:
Kryssmanøvrering Kryssmanøvrering omfatter samme rekkefølge for
manøverspakene på begge sider av lastebilen, slik at risikoen for menneskelige feil blir redusert til et minimum.
Setemanøvrering Setemanøvrering gir utmerket oversikt, så føreren kan
følge med enden av armen gjennom hele svingsektoren. Det reduserer
farlige situasjoner som kan oppstå på grunn av dødvinkelen. Når føreren
sitter i setet, er han dessuten meget trygg. Spakene er montert rett på
manøverventilen, noe som gir en meget god følelse med lasten. Hvis kranen
har fjernstyring, er det en brakett ved setet som styreenheten kan plasseres i.
Manøverplass En manøverplass med en rekke sikkerhetsalternativer gir
ekstra bekvemmelighet og bedre oversikt over arbeidsområdet. Det er enkel
atkomst til manøverplassen, noe som sikrer rask på- og avlasting når det er
nødvendig. Hvis kranen har fjernstyring, er det en brakett på manøverplassen
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som styreenheten kan plasseres i.
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På kraner med styresystemet CL, Duo og
Pro er det plassert manuelle
manøverspaker på manøverplassen.
Kraner med styresystemet HiDuo og
HiPro har en brakett som fjernstyringsenheten kan plasseres i.

Styresystemer

Manøverplass

XSDrive

CombiDrive 5000
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Styresystemer
Styresystemer

Ved å kombinere ulike elektronikk-, hydraulikk- og styresystemer, er
det mulig å sette sammen en styresystempakke. Styresystemet bestemmer
kranens ytelse med hensyn til løftekapasitet, presisjon, hastighet,
sikkerhet og komfort. Hiab tilbyr fem forskjellige styresystemer:
Classic, Duo, HiDuo, Pro og HiPro. Hvert av disse systemene
kombinerer den avanserte teknologien, overlegne kvaliteten og
uovertrufne driftssikkerheten som Hiab er kjent for. Men for hvert
trinn oppover i produktsortimentet, drar du nytte av stadig flere og mer
utviklede funksjoner som gir enda bedre ytelse på de viktigste områdene.
Jo mer avansert styresystemet er, desto større blir kranens produktivitet
(og kapasitet).
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Styresystemer
CL

Med styresystemet CL (Classic) får du en utmerket og
allsidig kran med all den funksjonalitet du trenger til å
utføre en rekke vanlige lasteoppgaver. CL-systemet har
manuelt styresystem, sikkerhetssystemet SPACE 3000
samt overlastbeskyttelse. Den hydrauliske hovedventilen er HIAB 80, som gjør at kranen kan utføre mer
enn én funksjon samtidig, smidig og effektivt.

Styreenhet: Manuell
Sikkerhetssystem: SPACE 3000
Manøverventil: V80
Funksjoner: Overlastbeskyttelse

Duo

Med Duo-kranen får du alle fordelene ved CLmodellen pluss ekstra kapasitetsøkning.
Styresystemet har også en funksjon som går under
betegnelsen automatisk brukskontroll, som registrerer
type jobb som blir utført. En Duo-kran har samme
vekt som tilsvarende CL-modell, noe som gir deg et
bedre forhold mellom vekt og kapasitet.

Styreenhet: Manuell
Sikkerhetssystem: SPACE 3000
Manøverventil: V80
Funksjoner: Overlastbeskyttelse,
automatisk brukskontroll

HiDuo

Styresystemet HiDuo bygger på ventilen V80.
HiDuo leveres med XSDrive fjernstyring og sikkerhetssystemet SPACE 4000. Foruten fordelene ved
fjernstyring av kranen omfatter ekstrafunksjonene
også den unike automatiske hastighetskontrollen.
Denne funksjonen gir en kontinuerlig og meget jevn
kapasitetsøkning.

Styreenhet: XSDrive
Sikkerhetssystem: SPACE 4000
Manøverventil: V80
Funksjoner: Overlastbeskyttelse,
automatisk brukskontroll,
automatisk hastighetskontroll

Pro

Pro er det mest avanserte manuelle styresystemet i
XS-familien. Pro er utstyrt med den meget følsomme
og fullt proporsjonale ventilen 91, og gir høy lastehastighet med maksimal presisjon. Automatisk brukskontroll suppleres av manuell hastighetskontroll,
som øker kranens kapasitet.

Styreenhet: Manuell
Sikkerhetssystem: SPACE 3000
Manøverventil: V91
Funksjoner: Overlastbeskyttelse,
automatisk brukskontroll,
manuell hastighetskontroll

HiPro

HiPro er ganske enkelt det mest avanserte styresystemet på markedet for lastebilkraner i dag, med
uovertruffen hastighet, presisjon og sikkerhet. Dette
oppnås ved å kombinere fjernstyringen CombiDrive
5000, sikkerhetssystemet SPACE 5000 og ventilen
V91. Kapasiteten øker betydelig gjennom automatisk hastighetskontroll. Oljefordelingsfunksjonen gir
maksimal produktivitet ved å sikre ekstra jevn drift
hele tiden.
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Styreenhet: CombiDrive 5000
Sikkerhetssystem: SPACE 5000
Manøverventil: V91
Funksjoner: Overlastbeskyttelse,
automatisk brukskontroll,
automatisk hastighetskontroll,
oljefordelingsfunksjon

Fjernstyringssystem
Styreenheter

Elektronikk

Manuelt styresystem

Styresystemer

Hydraulikk

Mekanikk

Størrelse vs. kapasitet

Hva er XS?

Innhold

14.30

Klassifiseringssystem

2006 01 13

Sammendrag

SP XSC NO EU_CMYK.qxd

Sida 39

39

SP XSC NO EU_CMYK.qxd

2006 01 13

14.31

Sida 40

SP XSC NO EU_CMYK.qxd

2006 01 13

14.31

Sida 41

Gjøre det riktige valg

SP XSC NO EU_CMYK.qxd

2006 01 13

14.31

Sida 42

Klassifiseringssystem
Hurtigveiledning for valg av riktig styresystem

Det finnes alltid en Hiab-kran som passer til dine bestemte behov, og
det har aldri vært enklere å velge den riktige til din virksomhet. Vårt
klassifiseringssystem tilbyr en hurtigveiledning som gjør at det blir
enda enklere å fatte riktige beslutninger. Den gir deg oversikt over
Hiabs styresystemer, basert på deres innvirkning på løftekapasitet,
presisjon, hastighet, sikkerhet og komfort, slik at du kan foreta en
sammenligning. Klassifiseringssystemet tilbyr unike sammenligningsdata samt definisjoner av hver enkelt kvalitet. Systemet endrer seg i
takt med teknologiutviklingen: ”5” i dag kan godt bli klassifisert som
”3” i morgen. På vår Internettside www.hiab.com finner du alltid en
fullstendig og oppdatert liste over styresystemer og klassifiseringsdata,
samt de nyeste klassifiseringer.
Klassifisering

CL

Duo

HiDuo

Pro

HiPro

Kapasitet:

1

2

4

4

5

Presisjon:

3

3

4

4

5

Hastighet:

2

2

3

4

5

Grunnleggende sikkerhet

5

5

5

5

5

Alternativ sikkerhet

3

3

4

3

5

Komfort:

2

3

4

3

5

Kapasitet: Klassifiseringen av kvalitet angir hvor mye styresystemet øker
kranens faktiske løftekapasitet (i tonn-meter). Generelt kan man naturligvis
si at en større kran har høyere kapasitet enn en mindre.
Presisjon: Klassifiseringen av presisjon er et mål på styresystemets bidrag
til kranens presisjon, nærmere bestemt samsvaret mellom spakenes og
kranens bevegelser. Høy presisjon innebærer at styresystemet lar kranen
arbeide jevnt også ved høy hastighet og med tung last, samt at føreren kan
sette lasten varsomt ned selv i lang avstand fra lastebilen.
Hastighet: Klassifiseringen av hastighet henspeiler på kranens lastehastighet, noe som i sin tur avhenger av tilgjengelig oljemengde og fordelingen av oljen til de ulike funksjonene som er i bruk. Det er også en sammenheng mellom presisjon og lastehastighet: Jo mer presise kranbevegelser,
desto lettere er det å plassere varene og desto kortere lastesykluser.
Grunnleggende/alternativ sikkerhet: Klassifiseringen av sikkerhet
beskriver kranens generelle beskyttelse mot personskade og ødelagt gods.
Den omfatter funksjoner som sikrer stabilitet og forsvarlig kranbevegelse,
og varslinger som hindrer ulykker knyttet til bruk av kranen. Grunnleggende
sikkerhet henviser til funksjoner som inngår i styresystemet, mens alternativ
sikkerhet henviser til ekstrafunksjoner. Men også styresystemer som er
klassifisert lavere når det gjelder alternativ sikkerhet, oppfyller alle
lovbestemte krav til sikkerhet.
Komfort: Komfort er en ”myk” indikator på ytelse, som bestemmer en krans
generelle manøvreringsevne, brukervennlighet og styreorganenes ergonomi.
En fjernstyringsenhet gjør for eksempel at et styresystem oppnår høyere
klassifisering med hensyn til komfort.
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Hva er XS?

Straks det er fattet en beslutning med hensyn til hvilken kapasitet,
presisjon, hastighet, sikkerhet og komfort virksomheten ønsker, blir
valget av styresystem mye enklere. Legger man dette til de langsiktige
fordelene ved Hiabs veletablerte posisjon i markedet, kan man føle seg
trygg på å ha gjort det riktige valget. Nedenfor finner du en liste over
hvilke komponenter som leveres som standard med de ulike styresystemene.
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Få mest mulig ut av forretningen

Dette svært fleksible systemet vil gjøre virksomheten din mer lønnsom.
Hele XS-konseptet dreier seg om ett grunnleggende mål, nemlig å
produsere en spesialtilpasset kran som virker fornuftig for hver enkelt
kunde. Alle mennesker, og dermed også våre kunder, har ulike behov,
standarder og preferanser. I Hiab Loader Cranes er vi klar over dette,
og ønsker å være litt annerledes og bryte med tradisjonell tenking.
HIABs XS-system vil tilby den sikkerhet, produktivitet og fleksibilitet
vi alle streber etter. Velkommen i HIABs XS-familie!
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