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SpieringS AT3 - 33 meTer

Hijstabel

Vlucht in meters vanuit har t draaikrans

loopkattorenkraan (78 tm)
Spierings SK 377-AT3

01
11
02

A.= 13.30 m. breedte : 2.60 m.
B.= 4.00 m. gewicht : 36 ton
C.= 4.15 m. aandrijving : 6 x 4 x 4
D.= 2.60 m. stempelbreedte : 6.40 m.
E.=  9.46 m. stempellengte   : 6.90 m.

Afstempeling 6,90 m x 6,40 m

Opgesteld verrijden alleen met de giek in hor. stand, met vergrendelde bovenkraan met de giek over
de voorkant. Max. scheefstand 20 tijdens verrijden. Hijsvermogens gelden met uithouders op 6,40 m.
of 4,80 m. uitgeschoven en afgestempeld op stevige ondergrond met de kraan in horizontale positie.
Hijscapaciteiten volgens NEN 2018 en NEN 2022. Alle hulpstukken zoals: kettingen, stroppen, klemmen
e.d. moeten als deel van de last worden beschouwd.

netunim 51 .ac:djitwuobpomt 0.87:tieticapacsjih .xam
retem 02 fo 21:etgoohenibacnot 5.7:tsalsjih .xam

zH 05 ,V 083 ,AVK 07:rotarenegretem0.63:etgoohsjih .xam
max. gieklengte : 33.0 meter
zwenkbereik : 3600

H
o

o
g

te
 in

 m
e

te
rs

E

A

B

Afstempeling 6,90 m x 4,80 m

(kraan met 33 m. vlucht)

D

C

C

 opm BKF•specs SK377-AT3•227535  30-06-2003  14:56PM  Pagina 1

Hijstabel

Max. HIJSCaPaCITEIT  78 TM  zwEnkbErEIk  360°

Max. HIJSlaST  7,5 Ton  oPbouwTIJd  Ca. 15 MInuTEn

Max. HIJSHoogTE  36 METEr CabInEHoogTE 12 of 20 METEr

Max. gIEklEngTE  33 METEr gEnEraTor 75 kva, 380 v, 50 Hz
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SpieringS AT3 - 33 meTer - vervolg

Hijstabel

Vlucht in meters vanuit har t draaikrans

loopkattorenkraan (78 tm)
Spierings SK 377-AT3

01
11
02

A.= 13.30 m. breedte : 2.60 m.
B.= 4.00 m. gewicht : 36 ton
C.= 4.15 m. aandrijving : 6 x 4 x 4
D.= 2.60 m. stempelbreedte : 6.40 m.
E.=  9.46 m. stempellengte   : 6.90 m.

Afstempeling 6,90 m x 6,40 m

Opgesteld verrijden alleen met de giek in hor. stand, met vergrendelde bovenkraan met de giek over
de voorkant. Max. scheefstand 20 tijdens verrijden. Hijsvermogens gelden met uithouders op 6,40 m.
of 4,80 m. uitgeschoven en afgestempeld op stevige ondergrond met de kraan in horizontale positie.
Hijscapaciteiten volgens NEN 2018 en NEN 2022. Alle hulpstukken zoals: kettingen, stroppen, klemmen
e.d. moeten als deel van de last worden beschouwd.

netunim 51 .ac:djitwuobpomt 0.87:tieticapacsjih .xam
retem 02 fo 21:etgoohenibacnot 5.7:tsalsjih .xam

zH 05 ,V 083 ,AVK 07:rotarenegretem0.63:etgoohsjih .xam
max. gieklengte : 33.0 meter
zwenkbereik : 3600
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Hijstabel

Hijstabel

Vlucht in meters vanuit har t draaikrans

loopkattorenkraan (78 tm)
Spierings SK 377-AT3

01
11
02

A.= 13.30 m. breedte : 2.60 m.
B.= 4.00 m. gewicht : 36 ton
C.= 4.15 m. aandrijving : 6 x 4 x 4
D.= 2.60 m. stempelbreedte : 6.40 m.
E.=  9.46 m. stempellengte   : 6.90 m.

Afstempeling 6,90 m x 6,40 m

Opgesteld verrijden alleen met de giek in hor. stand, met vergrendelde bovenkraan met de giek over
de voorkant. Max. scheefstand 20 tijdens verrijden. Hijsvermogens gelden met uithouders op 6,40 m.
of 4,80 m. uitgeschoven en afgestempeld op stevige ondergrond met de kraan in horizontale positie.
Hijscapaciteiten volgens NEN 2018 en NEN 2022. Alle hulpstukken zoals: kettingen, stroppen, klemmen
e.d. moeten als deel van de last worden beschouwd.

netunim 51 .ac:djitwuobpomt 0.87:tieticapacsjih .xam
retem 02 fo 21:etgoohenibacnot 5.7:tsalsjih .xam

zH 05 ,V 083 ,AVK 07:rotarenegretem0.63:etgoohsjih .xam
max. gieklengte : 33.0 meter
zwenkbereik : 3600
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