
HMF-KRANAR MED
KAPACITET 16–28 TONMETER
Säkra och tillförlitliga kranar för dagligt arbete
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HMF KRANAR
16-28 TM

Robusta kvalitetskranar med mycket 
högt kapacitet/vikt-förhållande
Våra kranar i kapacitetsområdet 16 till 28 tonmeter erbju-
der hög lyftkapacitet i förhållande till egenvikten. Kranen 
tar därför inte mycket av fordonets lastkapacitet och 
lastutrymme i anspråk – du kan utnyttja en större andel av 
fordonets lastkapacitet till betalande last. Alla huvudkom-
ponenter i våra kranar tillverkas av ultrahöghållfast stål, 
vilket gör dem starka och långlivade.

Våra robusta och långlivade kranar möjliggör installationer 
med hög tillgänglighet och minimalt underhållsbehov. Det 
betyder låga totala ägandekostnader. 

Innovativ konstruktion ger fördelar du 
märker varje dag
Kranarna är konstruerade för att vara så kompakta som 
möjligt och tillåta utrymmeseffektiva installationer. 
Kranarna kan fås med upp till 8 utskjut, och eftersom 
upphängningsbalken är relativt låg går kranen snabbt att 
fälla ihop till transportläge och tar hopfälld inte mycket 
plats.

Nästan alla slangar är förlagda inne i lyftarmen, vilket inte 
bara ger dem en väl skyddad placering utan också gör 
kranens exteriör mindre belamrad och därmed lättare att 
hålla ren.
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”Ren” exteriör och låg egenvikt

Klassens bästa lyftkapacitet/vikt-förhållande

Kundorienterade serviceverkstäder med hög kompetens

Starka, robusta och långlivade

EVS – patenterat* 1999 – originalet

Varför välja HMF?
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SÄKERHETEN FRÄMST

All krankörning innebär ett visst moment av risk. En del 
av dessa risker går att minimera redan när kranen kon-
strueras, och det gör vi också. Alltid. Hela vår företags-
kultur bygger på det. Ingen ska behöva bli skadad på 
jobbet. Det är därför vi bygger våra kranar som vi gör.

Stabilitetssystemet EVS – originalet
Det elektroniska stabilitetssystemet EVS (Electronic Ve-
hicle Stability) är ett dynamiskt fordonsstabilitetssystem 
som oavbrutet övervakar fordonets stabilitet i alla ar-
betssektorer under krankörning. EVS tar hänsyn till lasten 
på fordonet, underlagets lutning, fordonets krängning, 
lastmomentet på kranen och kranens arbetshastighet. 
EVS kan tillåta ökat arbetsområde för kranen genom 
att beräkna och utnyttja stabilitetsökande faktorer, 
till exempel lasten på fordonet eller bredden mellan 
stödbenen. Systemet uppfyller naturligtvis kraven enligt 
kransäkerhetsstandarden EN 12999.

Tydlig operatörsinformation
HMF InfoCenter är ett trådlöst fjärrmanöverdon som visar 
operatören aktuell last, dynamiskt och statiskt lastmo-
ment, fordonets lutning en mängd andra driftvärden. Om 
kranen stannar, kan du omedelbart se orsaken och vidta 
lämpliga åtgärder.

Varningssystem för din säkerhet
Hyttkollisionsskyddet hindrar att kranen kolliderar med 
förarhytten vid krankörning över hytt. Om systemet 
detekterar kollisionsrisk, stoppas alla rörelser som ökar 
kollisionsrisken. Stödbensvarningssystemet BEW (BEam 
Warning) övervakar stödbenen och varnar om de inte är 
i korrekt.
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Användarvänliga manöverfunktioner

Progressive Crane Control (PCC)
Det progressiva kranmanöversystemet PCC dämpar både mekaniska 
och hydrauliska svängningar som kan uppstå vid snabba och plötsliga 
manöverspaksrörelser. Detta gör kranrörelserna mjukare och effektiva-
re, och minskar slitaget på kranen.

Priority Flow Control (PFC)
Flödesprioriteringssystemet PFC fördelar oljeflödet i situationer när 
kranens behov överskrider pumpens kapacitet, så att inga kranrörelser 
stannar. Alla rörelser fortsätter, men med lägre hastighet (svängrörel-
sens hastighet hålls dock alltid konstant). Detta ger bättre driftekonomi 
utan onödig fördröjning av arbetet.

Slew Braking Control (SBC)
Svängbromssystemet SBC dämpar kranens svängrörelse vid plötsli-
ga stopp, ger mjuk svängrörelse och gör kranen bekväm och effektiv 
också vid snabbt och intensivt arbete och höga oljeflöden. Arbete med 
stor andel snabba kranrörelser, till exempel lastning och lossning med 
timmergrip med långa utligg, går fortare.
Slitaget på kranens delar minskar, vilket betyder högre andrahandsvär-
de.

KLARAR ARBETSDAGENS  
UTMANINGAR

Högflödesventiler – precision och snabbhet

Våra manöverventiler är optimerade för att tillåta höga oljeflöden, vilket bety-
der att lyftarms- och jibcylindrarna reagerar snabbt och exakt.

Manöverventil PVG 32 med olika styrfunktioner och en nyutvecklad högtrycks-
filtersats tillåter högre oljeflöde och minskar därmed den värmemängd som 
genereras i pump- och ventilsystemet. Detta får kranen att arbeta snabbare 
och ger samtidigt lägre underhållskostnader och bättre driftekonomi.
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Några av de tillval vi erbjuder

Flexibel fly-jib med hög kapacitet
För jobb som kräver extra lång räckvidd kan 
kranen förses med fly-jib 700. Det är en flexibel 
lösning för bättre åtkomst under svåra omstän-
digheter.
Vår fly-jib har, liksom våra kranar, låg egenvikt 
och utomordentligt hög kvot mellan lastkapa-
citet och egenvikt. Fordonet kan därmed bära 
större nyttolast.

150 l hydrauloljetank
150 l-tanken är utformad för att passa inne i 
kranens ram och tar därför ingen extra plats i for-
donschassit. Den stora oljevolymen betyder att 
du kan arbeta snabbt och effektivt under längre 
tid utan risk för överhettning av oljan.

Digital svängvinkelgivare
Den inbyggda digitala svängvinkelgivaren möjlig-
gör mycket exakt kontroll av stabilitetsområdet 
och därmed optimal reaktion hos säkerhetssy-
stemet.

Extra stort stödbensavstånd
Med de nya stödbensbalkarna kan stödbenen 
sättas med 7,4 meters bredd, vilket tillgodoser ett 
sedan länge uttryckt önskemål om bättre stabili-
tet för bakmonterade kranar.
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HMF har ett globalt nätverk av servicever-
kstäder och servicepartners som står redo 
att tillhandahålla hjälp och service för att 
hålla kranen i gott skick, år efter år efter år. 
Det betyder att hjälpen aldrig
är långt borta, varken vid oplanerade 
stillestånd eller planerat underhåll, eller 
om andra problem eller behov relaterade 
till kran eller fordon uppstår.

Vi vet att stillestånd kan vara förödande – 
en lastkran måste helt enkelt fungera varje 
dag. Vår globala reservdelsorganisation
skickar därför reservdelar dagligen för att 
minimera stilleståndstiden.

För kranmodeller som gått ur produktion 
garanterar vi dessutom reservdelsförsörj-
ningen i tio år efter utgångsdatum. Vi 
har för närvarande fler än 30 000 artiklar 
i lager. Därmed säkerställer vi support, 
tillgänglighet och snabb leverans till alla 
våra servicepartners. I hela världen.

GLOBALT SERVICENÄTVERK
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HMF GROUP A/S

HMF Group A/S är en av världens ledande tillverkare av 
fordonsmonterade lastkranar. Vi konstruerar, tillverkar, 
säljer och servar starka kranar av mycket hög kvalitet.

En viktig del av vår strategi är ständig förbättring och 
vidareutveckling av våra kärnkompetenser. Genom att 
vara innovativa, utnyttja ny teknik maximalt effektivt och 
samarbeta med mycket kompetenta människor kan vi 
utveckla och leverera kranar i världsklass, i hela världen.

Internationella kranexperter
Företaget har sitt säte i Danmark och är representerat i 
hela världen genom återförsäljare och servicepartners.  
Vi tror att våra framgångar beror på våra tillförlitliga 
kranar och våra serviceorienterade kolleger och samar-
betspartners.

I vårt produktsortiment finns kranar med lyftkapacitet 
från 3 till 95 tm, fordonspåbyggnader och annan trans-
portutrustning.

Vårt globala nätverk av servicepartners med omfattan-
de och djupgående kunskap om HMF-kranarna utgör 
grunden i vårt serviceprogram. De har HMF originaldelar 
i lager, och skulle de sakna något får de hem det snabbt 
– leveranserna från vårt centrallager i Danmark går varje 
dag.
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Lokal service 
- Her hittar du din närmasta HMF-servicepartner:

 
hmfcranes.com 
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