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CAMION CU MACARA ȘI PLATFORMĂ - IVECO X-WAY
Pentru activitățile de încărcare, descărcare, manipulări și relocări materiale, punem la dispoziția clienților auto macara
cu deservent.
Camionul cu macara și platformă IVECO X-WAY poate fi închiriat în orașul Cluj-Napoca și în afara acestuia. Aceasta
macara are un brat telescopic cu o rază maximă de acțiune de 8,2m. Capacitatea portanta a macaralei este de 30
Tone.
Pentru a verifica disponibilitatea utilajului pe care vi-l punem la dispoziție, va rugăm să ne contactați
Date tehnice ale utilajului
În această secțiune sunt prezentate datele tehnice ale acestei macarale cât și graficul de mișcare a brațului. Vă
rugăm consultați aceste date tehnice pentru a decide dacă această macara este potrivită proiectului dumneavoastră.
➢ SUPRASTRUCTURA
✓ Platformă cu obloane din aluminiu tip TIR cu o înălțime de 800
mm
✓ Platforma cu obloane
– lungime exterioară/interioară: 7400 / 7340 mm
– lățime exterioară/interioară: 2550 / 2470 mm
✓ Scară montată pe oblonul din spate, in cascadă – 2 buc
✓ Perete frontal din LOWIPAN de 27 mm, cu înălțimea compatibilă
cu macaraua
✓ Pardoseală LOWIPAN de 27 mm, aderentă și cu proprietate
hidrofugă
✓ Piese de fixare a mărfii, încastrate în rama perimetrală – 6+6 buc
✓ Șine tampon din cauciuc tare, montate pe rama perimetrală,
pentru protecția suprastructurii
➢ Macara hidraulică PALFINGER
✓ Performanțe principale:
Moment maxim de ridicare
Raza maximă de lucru
Posibilitate de rotire
Presiune de lucru
Masa proprie echipament
✓ Diagrama de sarcini:
Sarcina maxima
Sarcina maxima la 4,1 m
Sarcina maxima la 6,1 m
Sarcina maxima la 8,1 m

23,1 tm
8,2 m
400 °
360 bar
2260 kg

Max. 6200 kg
5600 kg
3650 kg
2750 kg

✓ Echipamente incluse:
Braț hidraulic cu raza de lucru de 14,9 m (1220 kg la
14,8 m)
Furcă paleți cu ajustare lățime; capacitate maximă
încărcare 200kg

