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SpieringS AT6 - 60 meTer

Vlucht in meters vanuit hart draaikrans
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loopkattorenkraan (132 tm)
Spierings SK 1265-AT6

Hijsvermogens gelden met de uithouders op 7,66 m. of 5,72 m. uitgeschoven en afgestempeld op stevige
ondergrond met de kraan in horizontale positie. Hijskapaciteiten volgens NEN 2018 en NEN 2022. Alle
hulpstukken zoals: kettingen, stroppen, klemmen e.d. moeten als deel van de last worden beschouwd.

A. =  16.27 m. breedte :  3.00 m.
B. =  4.00 m. gewicht :  72 ton
C. =  5.25 m. aandrijving :  12 x 8 x 10
D. =  4.65 m. stempelbreedte :  7.66/5.72 m.
E. =  12.10 m. stempellengte :  7.95 m.

opbouwtijd : ca. 25 minuten
cabinehoogte : 27 of 37 meter
overig : camera in loopkat 

verlichting in giek
2e motor in bovenwagen

(kraan 60 m. vlucht)

max. hijscapaciteit : 132 tm
max. hijslast : 10 ton
max. hijshoogte/last : 64.2 meter/1700 kg
max. gieklengte/last : 60 meter/1700 kg
zwenkbereik : 360°
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Max. HIJSCaPaCITEIT  132 TM  zwEnkbErEIk  360°

Max. HIJSlaST  10 Ton  oPbouwTIJd  Ca. 25 MInuTEn

Max. HIJSHoogTE/laST  64,2 METEr/1700 kg CabInEHoogTE 27 of 37 METEr

Max. gIEklEngTE/laST  60 METEr/1700 kg ovErIg CaMEra In looPkaT,

vErlICHTIng In gIEk, 2E MoTor In bovEnwagEn
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SpieringS AT6 - 60 meTer - vervolg

Vlucht in meters vanuit hart draaikrans
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loopkattorenkraan (132 tm)
Spierings SK 1265-AT6

Hijsvermogens gelden met de uithouders op 7,66 m. of 5,72 m. uitgeschoven en afgestempeld op stevige
ondergrond met de kraan in horizontale positie. Hijskapaciteiten volgens NEN 2018 en NEN 2022. Alle
hulpstukken zoals: kettingen, stroppen, klemmen e.d. moeten als deel van de last worden beschouwd.

A. =  16.27 m. breedte :  3.00 m.
B. =  4.00 m. gewicht :  72 ton
C. =  5.25 m. aandrijving :  12 x 8 x 10
D. =  4.65 m. stempelbreedte :  7.66/5.72 m.
E. =  12.10 m. stempellengte :  7.95 m.

opbouwtijd : ca. 25 minuten
cabinehoogte : 27 of 37 meter
overig : camera in loopkat 

verlichting in giek
2e motor in bovenwagen

(kraan 60 m. vlucht)

max. hijscapaciteit : 132 tm
max. hijslast : 10 ton
max. hijshoogte/last : 64.2 meter/1700 kg
max. gieklengte/last : 60 meter/1700 kg
zwenkbereik : 360°
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Vlucht in meters vanuit hart draaikrans
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loopkattorenkraan (132 tm)
Spierings SK 1265-AT6

Hijsvermogens gelden met de uithouders op 7,66 m. of 5,72 m. uitgeschoven en afgestempeld op stevige
ondergrond met de kraan in horizontale positie. Hijskapaciteiten volgens NEN 2018 en NEN 2022. Alle
hulpstukken zoals: kettingen, stroppen, klemmen e.d. moeten als deel van de last worden beschouwd.

A. =  16.27 m. breedte :  3.00 m.
B. =  4.00 m. gewicht :  72 ton
C. =  5.25 m. aandrijving :  12 x 8 x 10
D. =  4.65 m. stempelbreedte :  7.66/5.72 m.
E. =  12.10 m. stempellengte :  7.95 m.

opbouwtijd : ca. 25 minuten
cabinehoogte : 27 of 37 meter
overig : camera in loopkat 

verlichting in giek
2e motor in bovenwagen

(kraan 60 m. vlucht)

max. hijscapaciteit : 132 tm
max. hijslast : 10 ton
max. hijshoogte/last : 64.2 meter/1700 kg
max. gieklengte/last : 60 meter/1700 kg
zwenkbereik : 360°
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Hijstabel afstempeling 7,95 m x 7,66 m (max. windkracht 6)

Hijstabel afstempeling 7,95 m x 5,72 m (max. windkracht 6)


