Het toonaangevende
Europese netwerk van regionale
kraanconstructeurs

Verlinde, nationaal marktleider
van kraancomponenten,

EUROPONT, met zijn fabrikanten
van loopkranen,

betrekt EUROPONT al meer dan 20 jaar in zijn Europese
ambitie. EUROPONT is het toonaangevende netwerk van
regionale kraanconstructeurs.

biedt u tal van diensten.

> Omdat u advies zoekt voordat u investeert in een hijsinstallatie.
> Omdat u klantenservice wenst die te allen tijden beschikbaar is.

> Omdat u van een fabrikant van loopkranen veiligheid,
garanties en service verwacht.
> Omdat u voor uw hijswerktuigen één unieke gesprekspartner nodig
heeft (levering en montage van de zwenkkranen, takels...), kraanbanen,
draagstructuur, stroomtoevoersystemen, opleiding, klantenservice,
onderhoudscontract, ondersteuning en ontvangst van het materiaal
met belastingstesten.

> Een

Europees netwerk dat het volledige grondgebied bestrijkt en in de
kortste keren aan al uw behoeften inzake loopkranen kan voldoen.
> De
 veiligheid van een snel beschikbaar en inzetbaar Europees netwerk
voor service en onderhoud.
> De
 kwaliteit en betrouwbaarheid van de hijswerktuigen van VERLINDE
gesteund door een 4-jarige garantie*.
> Een

erkend concurrerend en efficiënt
netwerk. Ongeacht waar u zich
bevindt, zowel in Frankrijk (Lille,
Marseille, Bordeaux, Belfort, Rouen,
Parijs, Nantes, Lyon, Toulouse,...),
in België (Verlaine, Roeselare,...).

*Ons contacteren voor de toepassingsvoorwaarden.
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EUROPONT, een nieuwe generatie
kraancomponenten,

EUROPONT, één enkele eis:
kwaliteit

met nieuwe productiemethodes.

op alle niveaus van het proces.

> Dankzij een ambitieus investeringsbeleid versterkt VERLINDE zijn positie
als de leidende producent van hijswerktuigen in Frankrijk.

>D
 ankzij een ervaren team van mannen en vrouwen
die echt naar uw wensen luisteren.
>D
 ankzij een gedegen opleiding in alle
fasen van de fabricage.
>D
 ankzij efficiënte lasstraten
en productiemethoden.
> In overeenstemming met de vereisten van
de machinerichtlijn, van de klanten en erkende keuringsinstituten.
> Productiecentrum ISO 9001.
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Enkelligger
onderhangkraan
Voordelen van de enkelligger onderhangkraan:

>G
 eschikt voor gebouwen waar de kraanbanen onder de constructie kunnen hangen.
> De vloeroppervlakte kan optimaal worden benut.
> De uitvoering met profielligger maakt de lastoverbrenging mogelijk tussen
portaalkranen of naar een monorail.
> De uitvoering met kokerligger maakt het mogelijk met grotere lasten en
overspanningen te werken dan traditionele constructies. Met dit type constructie kan
bovendien het gewicht van de loopkraan worden verminderd en daardoor ook de
belasting op de draagstructuur.
> Het gebruik van EUROBLOC VT zorgt voor vrijwel gecentreerd hijsen, een
geoptimaliseerde hijshoogte en een betere benutting van de vloeroppervlakte.

Uitvoering met profielligger
Loopkraan conform de CE-normen, genormaliseerde
kraanbalk uit profielstaal, veiligheidskleur geel.

Uitvoering met kokerligger
Loopkraan conform de CE-normen, met een plaatstalen
kokerligger van eerste kwaliteit, geassembleerd op
een geautomatiseerde lasstraat in één van onze
productiebedrijven, veiligheidskleur geel.

Compacte uitvoering met kabelrups
Gebaseerd op de enkelligger onderhangkraan met staaldraadtakel, alle besturings- en
voedingskabels van de loopkraan zijn opgenomen in de kabelrups.

Voordelen:
>
>
>
>

Standaard geleverd met radiografische afstandsbediening.
Compactere hijsinstallatie.
Mooiere vormgeving van de loopkraan.
Minder risico op beschadigingen van stroomtoevoersystemen.
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Enkelligger onderhangkraan
met elektrische staaldraadtakel
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Enkelligger onderhangkraan
met elektrische kettingtakel
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Type

Maximale overspanning* (meter)

Maximale last* (ton)

Maximale hijshoogte* (meter)

Enkelligger onderhangkraan met profielligger
met staaldraadtakel EUROBLOC VT

18

12,5

71

Enkelligger onderhangkraan met kokerligger
met staaldraadtakel EUROBLOC VT

28

12,5

71

Enkelligger onderhangkraan met profielligger
met kettingtakel EUROCHAIN VR

18

5

50
*Gelieve ons te raadplegen voor andere capaciteiten.
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Enkelligger
bovenloopkraan
Voordelen van de enkelligger bovenloopkraan:

> Kleinere afmetingen. Snelle en optimale productie.
> Ideale constructie voor grote gebouwen, want ze maakt een grotere overspanning en
last mogelijk.
> Een onderhoudsplatform kan gemakkelijker geïnstalleerd worden.
> Het gebruik van EUROBLOC VT zorgt voor vrijwel gecentreerd hijsen, een
geoptimaliseerde hijshoogte en een betere benutting van de vloeroppervlakte.

Uitvoering EUROBLOC VT of VM Essential
De uitvoering EUROBLOC VT wordt gerealiseerd met het traditionele assortiment
hijscomponenten. De uitvoering VM Essential wordt gerealiseerd op basis van het
assortiment EUROBLOC VM hijscomponenten voor een constructieaanpak gebaseerd op
de essentiële basisrichtsnoeren voor hijsen (zie pagina 26).

Uitvoering met profielligger
Loopkraan conform de CE-normen, genormaliseerde kraanbalk uit profielstaal,
veiligheidskleur geel.

Uitvoering met kokerligger
Loopkraan conform de CE-normen, met een plaatstalen kokerligger van eerste kwaliteit,
geassembleerd op een geautomatiseerde lasstraat in één van onze productiebedrijven,
veiligheidskleur geel.

Compacte uitvoering met kabelrups
Gebaseerd op de enkelligger bovenloopkraan met staaldraadtakel, alle besturings- en
voedingskabels van de loopkraan zijn opgenomen in de kabelrups.

Voordelen:
>
>
>
>
>

Standaard geleverd met radiografische afstandsbediening.
Compactere hijsinstallatie.
Mooiere vormgeving van de loopkraan.
Minder risico op verstrikking van kabels.
Minder risico op beschadigingen van stroomtoevoersystemen.
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Enkelligger bovenloopkraan
met elektrische staaldraadkabel en stroomtoevoer via
kabelrups
Assortiment EUROBLOC VT

Assortiment EUROBLOC VM Essential
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Enkelligger bovenloopkraan
met elektrische kettingtakel
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Type

Maximale overspanning* (meter)

Maximale last* (ton)

Maximale hijshoogte* (meter)

Enkelligger bovenloopkraan met profielligger
met staaldraadtakel EUROBLOC VT

18

12,5

71

Enkelligger bovenloopkraan met kokerligger
met staaldraadtakel EUROBLOC VT

28

12,5

71

Enkelligger bovenloopkraan met profielligger
met staaldraadtakel EUROBLOC VM

18

12,5

71

Enkelligger bovenloopkraan met kokerligger
met staaldraadtakel EUROBLOC VM

30

12,5

71

Enkelligger bovenloopkraan met profielligger
met kettingtakel EUROCHAIN VR

18

5

50
*Gelieve ons te raadplegen voor andere capaciteiten.
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Dubbelligger
bovenloopkraan
Voordelen van de dubbelligger bovenloopkraan:
>
>
>
>

Grotere hijshoogte en betere stabiliteit.
Maakt het mogelijk met grotere lasten en overspanningen te werken.
Mogelijkheid om takels te combineren voor een extra hijslast op dezelfde loopkat.
Mogelijkheid wielkasten met bochten te gebruiken (8 loopwielen) voor een betere
verdeling van de lasten op de kraanbanen (optimalisatie van de structuur) en
vermindering van de grootte en het gewicht van de loopkraan.
> Een onderhoudsloopbrug kan gemakkelijker geïnstalleerd worden.

Uitvoering EUROBLOC VT of VM Essential
De uitvoering EUROBLOC VT wordt gerealiseerd met het traditionele assortiment
hijscomponenten. De uitvoering VM Essential wordt gerealiseerd op basis van het
assortiment EUROBLOC VM hijscomponenten voor een constructieaanpak gebaseerd op
de essentiële basisrichtsnoeren voor hijsen (zie pagina 26).

Uitvoering met profielligger
Loopkraan conform de CE-normen, genormaliseerde kraanbalk uit profielstaal,
veiligheidskleur geel.

Uitvoering met kokerligger
Loopkraan conform de CE-normen, met een plaatstalen kokerligger van eerste kwaliteit,
geassembleerd op een geautomatiseerde lasstraat in één van onze productiebedrijven,
veiligheidskleur geel.

Compacte uitvoering met kabelrups
Gebaseerd op de dubbelliggerkraan met staaldraadtakel, alle besturings- en
voedingskabels van de loopkraan zijn opgenomen in de kabelrups.

Voordelen:
>
>
>
>

Standaard geleverd met radiografische afstandsbediening.
Compactere hijsinstallatie.
Mooiere vormgeving van de loopkraan.
Minder risico op beschadigingen van stroomtoevoersystemen.
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Assortiment EUROBLOC VT

Dubbelligger
bovenloopkraan
met elektrische
staaldraadtakel

Assortiment EUROBLOC VM Essential
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Dubbelliggerkraan met
2 gekoppelde staaldraadtakels
en onderhoudsplatform
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Type

Maximale overspanning* (meter)

Maximale last* (ton)

Maximale hijshoogte* (meter)

Dubbelligger bovenloopkraan met profielligger
met staaldraadtakel EUROBLOC VT

18

80

17,5

Dubbelligger bovenloopkraan met kokerligger
met staaldraadtakel EUROBLOC VT

30

80

17,5

Dubbelligger onderhangkraan met profielligger
met staaldraadtakel EUROBLOC VT

10

20

71

Dubbelligger bovenloopkraan met profielligger
met staaldraadtakel EUROBLOC VM

18

20

10

Dubbelligger bovenloopkraan met kokerligger
met staaldraadtakel EUROBLOC VM

30

20

10
*Autres capacités, nous consulter.
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®

EUROBLOC VT

Voor lasten
van 800 kg
tot 80 ton

Motor en hijsrem
De hijsmotor is speciaal ontworpen voor het hijsen (langere levensduur:
inschakelduur 60 %), heeft 2 hijssnelheden en is standaard uitgerust met
bescherming IP 55 en isolatieklasse F.
De motor is voorzien van alle vereiste beveiligingen:
> Thermische beveiliging.
> Grote koelribben voor een betere
warmteverspreiding.
> De hijsrem is getest voor de
levensduur van de takel bij
normaal gebruik.

Trommel
De zeer hoge verhouding kabeldiameter/trommel
(2,3 keer groter dan de standaard) levert de
volgende voordelen op:
> Langere levensduur van de kabel.
> Gunstigere aanrijmaten van de takel.
> De aanrijmaten van de haak “C” zijn verkleind.
De bevestiging en rotatie zonder kogellagers van
de trommel worden beschermd door een speciaal
octrooi.
Voordeel: er kunnen geen vet-of staaldeeltjes
in de motor vallen.

Traditioneel
hijsconcept
Eurobloc VT
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EUROBLOC VT
Eindschakelaar met nokken

Monitor

Haak en takelblok

De eindschakelaar met 4 nokken,
rechtstreeks toegankelijk op de
tandwieloverbrenging, maakt het
mogelijk de boven- en ondergrens
van de haak te regelen, samen met
de snelheden (laag en hoog) en de
bescherming tegen faseomkering.

De EUROBLOC VT is standaard
uitgerust met de MONITOR MT2 of
MT3, afhankelijk van het model.
MT2 : elektronische controle
voor de registratie van de belasting
van de takel: veilige werkperiode,
bedrijfstijd, inschakelingen,
overbelasting, temperatuur, belasting,
rem...).

Ergonomische haak (met grijpzone).
Draaibare haak en takelblok met
veiligheidsklep.
Compact, kogellagers levenslang
gesmeerd, katrollen van uiterst sterk
GGG gietijzer.
De gunstige verhouding van de
diameter katrol / kabel verlengt de
levensduur van de kabel.

TMU

(Motor, reductor, snelheidsregeling)

De compacte rijmotor, speciaal ontworpen voor het sturen van
hijswerktuigen, is standaard voorzien van een frequentieregelaar.
Bescherming IP 55. Levenslange smering van de 1-stap
reductor met één verhouding. Ontwikkeld om elk onderhoud
zo gemakkelijk mogelijk te maken:
> “Intelligent” systeem voor de positionering en montage van
de motor op de loopkat.
> Voeding van de motor
via één gemakkelijk
te koppelen connector.

MT2

MT3

Frequentieregelaar
De frequentieregelaar maakt een geleidelijke start en stop
mogelijk, beperkt de mechanische belasting en verlengt
daarmee de levensduur van de loopkraan.

Verplaatsing
Minimale zijwaartse verplaatsing van de haak, voor een
grotere precisie tijdens de verplaatsing van uw lasten.

Kabelgeleider
Nieuw kabelgeleidersysteem met “bijzonder hoog rendement”:
> Geen vervuiling van het geleidersysteem voor een gebruik in iedere
omgeving.
> Constructieprincipe “zonder veer” voor
een eenvoudigere vervanging tijdens
het onderhoud.
De kabel is standaard van gegalvaniseerd
staal, met hoge beveiligingscoëfficiënt (coëfficiënt 4,6).

Compacte afmetingen
De EUROBLOC VT heeft compacte afmetingen, voor
kleinere aanrijmaten.
Voordeel: De takel kan lasten vlakbij de wanden van uw
gebouwen hijsen en verplaatsen. De vloeroppervlakte
wordt dus volledig gebruikt.

Compacte afmetingen
De C-maat van de haak is uiterst klein.
Voordeel: De combinatie takel/loopkraan is compacter,
zodat de gebouwen lager kunnen zijn (lagere
bouwkosten).
De last kan hoger worden gehesen dan bij een klassieke
takel, zodat de hijshoogte maximaal geoptimaliseerd
wordt.
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EUROBLOC VM ESSENTIAL

Voor lasten van
2000 kg
tot 20 ton

Veiligheid
>S
 tandaard geleverde elektromechanische laadbegrenzer (verplichte uitrusting volgens
de “Machine” richtlijn).
> Hijsafstandsbegrenzing.
> 2 katrijsnelheden.
> Kabel van gegalvaniseerd staal, hoge veiligheidscoëfficiënt
(coëfficiënt 4,6 in groep 2 m).
> Rijafstandsbegrenzing 2 drempels.
> Schakelkastje, bescherming IP 54, zeer groot formaat om
alle componenten te beschermen.
> Bediening laagspanning (48 V) voor meer veiligheid.
> Draaibare haak en takelblok met veiligheidsklep.
> Complete documentatie (testgegevens van de takel, conformiteitscertificaat
van de haak en de hijskabel, gebruikershandleiding, elektriciteitsschema
CE-certificering).

Besparing (gebruik/onderhoud)
>2
 katrij- en hijssnelheden om uw productieprocessen te optimaliseren.
> Hijsregelaar met directe ontsluiting, levenslang gesmeerde tandwielen.
> Het schakelkastje is optimaal toegankelijk en te openen voor
onderhoudswerkzaamheden. De in- en uitvoer van de kabels wordt verzorgd door in het
kastje ingebouwde stalen contactdozen.
> De hijsrem is getest voor de levensduur van de takel bij een normaal gebruik.
> Levenslange smering van de reductor.
> Constructieprincipe van de kabelgeleider “zonder veer” voor een eenvoudigere vervanging
tijdens het onderhoud. Geen vervuiling van het geleidingssysteem voor een gebruik in
iedere omgeving.
> Modulaire bouw voor het zo eenvoudig mogelijk vervangen van de onderdelen.
> Het oppervlak is behandeld met een tweecomponenten epoxyverf van 120 μ voor een
nog betere bescherming.
> De hijsmotor (inschakelfactor 60%) en de rijmotor zijn standaard getropicaliseerd voor
een langere levensduur.
> De rollagers van de haak en het takelblok zijn levenslang gesmeerd. De poelies zijn van
hoogwaardig GGG gietijzer.
> De zeer gunstige verhouding van de diameter kabel/trommel verlengt de levensduur van
de kabel. Bediening d.m.v. een radiozender (of optionele noodknoppendoos).

Ontwerp
>
>
>
>

 e C-maat en de aanrijmaten van de takel zijn geoptimaliseerd.
D
Weinig verplaatsing van het takelblok bij het hijsen.
Optimale plaatsing van de loopwielen om de last over het rolijzer te verdelen.
Uitsluitend beschikbaar in de extreem kortgebouwde uitvoering.
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EUROBLOC VM ESSENTIAL
Motor/reductor: 2 snelheden.
Rijafstandsbegrenzing met 2 drempels.

Kabelgeleider met constructie
“zonder veer”.

Hijsmotor:
2 snelheden.

Zeer gunstige verhouding diameter
kabel/trommel.

Standaard geleverde
rubber stootblokken.

Technische gegevens
> Stroomvoorziening: 400 V/3 ph/50 Hz.
> Stuurspanning: 48 V.
> Bedrijfstemperaturen: +5 °C tot +40 °C.

Opties
> Door het takelblok geactiveerde eindschakelaar.
> Aanduiding van overbelasting door een licht- of geluidssignaal.

Schakelkastje, bescherming IP 54.
Bediening laagspanning (48V).
Componenten voor kraanset in geval
van een set.
Geoptimaliseerde C-maat
en aanrijmaten van de takel.

Hijsreductor met directe ontsluiting,
levenslang gesmeerde tandwielen.

De boven- en ondergrens van de hijsafstand
van de haak worden geactiveerd door een
eindschakelaar met nokken in de reductor.
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Standaard
kraancomponenten

Een volledig assortiment
kraancomponenten

Elektrische staaldraadtakel
>E
 lektrische staaldraadtakel van het assortiment
EUROBLOC VT & VM.
> Betrouwbaar, robuust en uiterst compact.
> 2 hijssnelheden.
> Elektrische frequentieregeling op katrijden met snelheidsvariatie
(VT) of 2 snelheden (VM).
> Takel met verkorte bouw (VT & VM), normaal (VT)
en dubbelrailloopkat (VT & VM).
> Overlastbeveiliging.
> Eindschakelaar met 4 schakelnokken.
> Elektrische staaldraadtakel verkrijgbaar
in explosieveilige en/of vonkvrije uitvoering (VT).

Elektrische kettingtakel
>
>
>
>
>
>
>
>

Elektrische kettingtakel type EUROCHAIN VR.
Compact, efficiënt en betrouwbaar.
Ruime keuze hijssnelheden.
Gekoppeld aan een elektrische loopkat.
Takel met verkorte bouw.
Elektrolytisch verzinkte ketting.
Eindschakelaar met 4 schakelnokken.
Elektrische kettingtakel verkrijgbaar in
explosieveilige en/of vonkvrije uitvoering.
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Standaard kraancomponenten

Motorreductor voor de rijbeweging

Verplaatsbare drukknopkast

> Laag geluidsniveau.

>O
 ver de volledige lengte van de kraan
verplaatsbaar, onafhankelijk van de takel.
De verplaatsbare drukknopkast vergroot de
veiligheid van de gebruiker.

> Motor met geleidelijke start.
>2
 standaard rijsnelheden:
groot aantal
snelheidsmogelijkheden.
> Schijfrem.
> Beperkt onderhoud.
> Vereenvoudigde aansluiting met meerpolige stekker.

>M
 et meerpolige stekkeraansluiting (snel te
vervangen).
>V
 erplaatsbare drukknopkast verkrijgbaar in
explosieveilige uitvoering.

> Motorreductor verkrijgbaar in explosieveilige uitvoering.

Opties
> Radiogestuurde afstandsbediening.
> Frequentieregelaar voor het hijsen en kraanrijden
VARIATOR.
> Elektronische controle van de staat van
de takel en de loopkraan.
> Akoestisch of lichtsignaal bij lastverplaatsing.
> Verlichting van de verplaatsingszones op de loopkraan.
> Loopbrug voor het onderhoud op de kraan.
> Digitale lastaanduiding op de loopkraan
of op de drukknopkast.
> Grijpersysteem voor de last (hefjuk, grijperbak,
grijperhelften).

Elektrische schakelkast

> Gekoppelde takels.

> Waterdichte plaatstalen kast (IP 55).
>H
 oofdschakelaar met vergrendelbare
externe bediening.
> Hoofdmagneetschakelaar aan/uit.
> Conform de norm NF 52070.
>E
 lektrische schakelkast verkrijgbaar
in explosieveilige uitvoering.

Omkokerde voedingsrail

Bovenloop- en onderhangkranen
> Directe aandrijving.
> Loopwielen verkrijgbaar in vonkvrije uitvoering.
> Bevestiging van de ligger(s) met op de wielkast geboute
montageplaat.
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Kraancomponenten
assortiment VM

Een volledig
assortiment
kraancomponenten

1

Elektrische staaldraadtakel (EUROBLOC VM Essential)

4

>
>
>
>
>
>
>
>

Laadbereik: 2000 tot 20000 kg.
Hijshoogte: 6 of 9 m (VM1, VM2) en 8, 9, 10, 12 of 13 m (VM3).
4-dradig takelblok.
2 standaard hijssnelheden met een snelheidsverhouding van 6/1.
2 standaard katrijsnelheden met een snelheidsverhouding van 4/1.
Loopkat in de uitvoering monorail HPR en dubbelrail.
Rijafstandsbegrenzing met 2 drempels.
De boven- en ondergrens van de hijsafstand van de hijshaak wordt geactiveerd door
een eindschakelaar met nokken.
Thermische beveiliging op de hijs- en de rijmotor.
Standaard elektromechanische laadbegrenzer.
Elektrische uitrusting voor kraanset.
De EUROBLOC VM ESSENTIAL heeft een compact formaat om de aanrijmaten zo
klein mogelijk te houden.

>
>
>
>

>
>
>
>

2

Kabelrups

>S
 tandaard kabelrups: een snellere en eenvoudigere installatie met 50% minder
bevestigingsschroeven.
> Een meer sobere en moderne vormgeving van de kraan, zonder slinger.
> Minder aan slijtage onderhevige onderdelen en bescherming van de kabels tegen
mogelijke mechanische schade.
> Optie lassen op de kokerligger.
> Geen C-rails en houders op de bovenzijde van de ligger meer.

3

Elektrische schakelkast

>C
 ompacte vormgeving, getest gebruik van componenten op de standaard kraansets.
> De elektrische schakelkast van de kraan bevindt zich op een van de wielkasten, de
bevestigingshoogte kan aangepast worden voor een optimale constructie van de kraan.
> Plaatstalen kast met beschermingsgraad IP55, gebruik binnenshuis.
> Dankzij het compacte formaat van de kast: geen relevant effect op de aanrijmaten van
de loopkat.
> Met zijn metalen oppervlakte biedt de kast een ideale plaats voor de radiozender d.m.v.
de magneten.
> Optionele contactdoos voor het gebruik van een nooddrukknopkast (optie).

>
>
>
>
>

5

Wielkast voor enkelligger bovenloopkraan
Directe aandrijving.
Diameters van de loopwielen 1600 tot 4000 mm.
2 rubber stootblokken per wielkast.
Bevestigingsvoorziening van de ligger d.m.v. een op de wielkast geschroefde
ankerplaat (profiel of kokerligger).
Rijafstandsbegrenzing met 2 drempels.
Motorreductor voor de rijbeweging met variabele snelheid (8 tot 32 m/min per
frequentieregelaar).
Thermische beveiliging op de rijmotoren.
Standaard beveiligingssysteem tegen ontsporen.
Nieuw concept loopkraan met geoptimaliseerde plaats.

Radiobesturing voor besturing Essential

>D
 it systeem is speciaal ontworpen om te werken met de
kraancomponenten COMPONENTEN+ ESSENTIAL.
> Zender 6 bewegingen: omhoog, omlaag, sturen, rijbeweging.
Aan/Uit-knop. Claxon (standaard 98 dB en 108 dB als optie).
> Er wordt standaard een tweede noodzender geleverd met de
kraanset.
> Er wordt standaard een set accu’s geleverd (commercieel
standaardtype AAA/LR03, eenvoudig te vervangen).
> De ontvanger is op de elektrische schakelkast geplaatst d.m.v.
bevestigingsmagneten.
> Set stickers voor de zender voor een optimale aanpassing van
de markering aan de plaatselijk geldende regelgeving (DIN, FIN,
ANSI).
> Gebruiksgemak, meer gebruiksmogelijkheden en een hoge
betrouwbaarheid.
> Hogere productiviteit van uw operatoren en een grotere veiligheid
bij de hijswerkzaamheden.
> Optie: vervanging van de ESSENTIAL radiobesturing door de
DIGIMOTE radiobesturing voor bepaalde toepassingen of bepaalde
landen (radiofrequenties).
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Kraancomponenten Essential
2

1

3

4

5
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Kraancomponenten assortiment Eurobloc VT
Variator ASR®
(Adapted Speed Range).
Aangepaste snelheidsreeks.

Hijssnelheid

Hijssnelheid

150%

150%

Motor A

120%

90%

Motor S

150%

Motor S

120%

Nominale snelheid

Deze60%optie verkort de doorlooptijd
(hogere retoursnelheid
Voor lasten kleiner danmet
10% lege
30%
van de nominale last wordt
terugkeer)
en
daardoor
de
de maximale ASR snelheid bereikt FEM
0%
klasse.

60%
Voor lasten kleiner dan 10%
30%last wordt
van de nominale
de maximale ASR snelheid bereikt

30%
0%

Motor A

(Extended
Speed Range).
120%
Uitgebreide snelheidsreeks.

Nominale
90% snelheid

60%

Hijssnelheid

Variator
ESR®
150%

120%

90%

Deze optie maakt het mogelijk
de hijssnelheid van de takel
automatisch aan te passen aan de
aangehaakte last.

Hijssnelheid

Nominale
90% snelheid

Nominale snelheid

60%
30%

0%
0%
10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
10% 20% 30% 40% 50% 60% 10%
70% 20%
80% 30%
90% 40%
100%50% 60% 70% 80% 90% 100%
10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Last
Last
Last
Last

Werkingsprincipe.

Werkingsprincipe.
Type S (ESR) motoren kunnen op volle snelheid functioneren tot 40% van de nominale last,
waarbij de motor maximaal op 3000 toeren per minuut draait.
Bij 20% van de belasting is het nominale toerental gelijk aan 150% van het catalogus
toerental.
Bij een nominale belasting is de nominale snelheid gelijk aan het catalogussnelheid.

Voor de meeste toepassingen met motoren van het type A (ASR) (tot 35% van het nominale
hijsvermogen), kan de takel op de nominale snelheid worden gebruikt, of zelfs erboven.
Productvoordelen.
> Tot 50% besparing op het energieverbruik.
> De snelheid wordt afhankelijk van de last automatisch bepaald.
> Verhoogde productiviteit en veiligheid.
> Grotere nauwkeurigheid bij het verplaatsen van de last.
> Beter rendement op de investering.
> Optimale benutting van het werkgebied en de aanrijmaten van de takel.
> Langere levensduur van de motor.
> Lager stroomverbruik voor de kraan betekent lagere investeringskosten
voor het stroomtoevoersysteem.
> Afhankelijk van de lokale standaarden en belastingsystemen kan eventueel subsidie worden
verkregen in het kader van energiebesparende initiatieven.

A

B
Hijsen/verplaatsenavec
met charge
last: :
Levage/déplacement
Lage snelheid
hoog koppel
Vitesse
lente etencouple
élevé
om een
veilige verplaatsing
van
pour
privilégier
le déplacement
de sécurisé
last mogelijk
te maken
de charge

Productvoordelen.
> De maximale ESR-snelheid is 1,5 keer hoger dan de standaard snelheid.
> Verhoogde productiviteit.
> Grotere nauwkeurigheid bij het verplaatsen van de last.
> Optimale benutting van het werkgebied en de aanrijmaten van de takel.

A

B
Hijsen/verplaatsen
zonder last:
Levage/déplacement
Hoge snelheid
een:hogere
sansvoor
charge
productiviteit
Vitesse
rapide privilégiant
la productivité
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Kraancomponenten assortiment Eurobloc VT
ESP®
Automatisch correctiesysteem tegen het slingeren
van lasten.
Het effect van het zwaaien van de last (slingerbeweging)
tijdens het verplaatsen van de last onder een kraan kon
voorheen alleen opgevangen of verminderd worden als
de kraanbediener voldoende ervaring had om de inertiebewegingen van de last te beheersen.
Werkingsprincipe.
Het beheersen van de zwaaibewegingen van de last is
gebaseerd op de tijdsberekening van de slingerbeweging
en de hijshoogte.
ESP berekent en corrigeert automatisch de slingerbewegingen van de last onder de haak.
Productvoordelen.
> Parameters zijn via de control interface eenvoudig in
te voeren.
> Verhoging van de productiviteit van de kraan.
> ESP stelt de gebruiker in staat om het gehele
werkgebied te gebruiken, zwaaibewegingen worden
gecorrigeerd tijdens de lastverplaatsing, ongeacht de
hoogte en de positie van de last.
> Grotere veiligheid voor het personeel rondom de
kraan. De kraanbediener kan zich concentreren
op het verplaatsen van de last zonder zich druk te
hoeven maken om de bewegingen van de kraan.
> Minder onderhoudskosten (door minder mechanische
belasting op de structuur en minder elektrische
belasting op de motoren).

Zonder ESP

Met ESP
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Overige diensten

Normen en hijsvoorschriften

De fabrikant kan u ook de engineering en de realisatie van “speciale” loopkranen,
kraanbanen en draagconstructies aanbieden.
Wij kunnen u ook een volledige dienstverlening aanbieden:
> Engineering en realisaties.
> Montage.
> Ondersteuning en ontvangst van het materieel met belastingstesten.
> Personeelsopleiding.
> onderhoudscontracten.
> After-sales service.

EG-richtlijn. Sinds 29 december 2009 is de nieuwe Machinerichtlijn (2006/42/EG)
van toepassing op de montage en de verkoop van nieuwe machines die vanaf 2010
verkocht worden. Deze nieuwe tekst is een aanvulling op de voormalige Richtlijn, een
compilatie van 600 normen van voor 1995. Deze richtlijn verplicht de fabrikanten van
machines hun productie te harmoniseren aan de hand van bepaalde bepalingen, normen, nationale
voorschriften en technische specificaties.
Elk VERLINDE product draagt de “CE” markering en wordt geleverd met een “CE-verklaring van
overeenstemming (bijlage IIA) of met een verklaring van de fabrikant (bijlage IIB).

Constructieprincipes van een loopkraan
> “BOVENMONTAGE” enkelligger of dubbelligger

> “TUSSENGEBOUWDE” enkelligger hangloopkraan

FEM : Europese vereniging voor hijswerktuigen.
SWP : Safe Working Period. Vertaling voor: De “veilige werkperiode” van het hijswerktuig
wordt berekend afhankelijk van de gemiddelde bedrijfstijd van de takel, de capaciteit en de
bedrijfsklasse. Na deze periode moet het door de fabrikant voorgeschreven algemeen onderhoud
worden uitgevoerd.
Bedrijfsklasse. Volgens de FEM-classificatie moeten twee fundamentele criteria in overweging
worden genomen: de belasting van de takel en de bedrijfsklasse (afhankelijk van de gemiddelde,
dagelijkse bedrijfstijd en de hijsbeweging van het apparaat).
ISO-norm. De bedrijfsklassen kunnen ook gedefinieerd worden volgens de ISO-indeling
(1Am = M4, 2m = M5, 3m = M6,...).

> “NORMALE” enkelligger hangloopkraan

> “VERLAAGDE” enkelligger of dubbelligger

Belasting. Licht gebruik. Het apparaat wordt zelden onderworpen aan maximale belasting en vaak
aan zeer lichte belasting. Gemiddeld gebruik. Het apparaat wordt vrij vaak onderworpen aan maximale belasting en vaak aan lichte belasting. Zwaar gebruik. Het apparaat wordt vaak onderworpen
aan maximale belasting en vaak aan middelzware belasting. Zeer zwaar gebruik. Het apparaat
wordt vaak onderworpen aan maximale of bijna maximale belasting.
Gemiddelde dagelijkse
bedrijfstijden in uren

> “TUSSENMONTAGE” enkelligger of dubbelligger

≤ 0,5

Type gebruik V0,25

> “VERLAAGDE” enkelligger onderhangkraan
Belasting

1

L1

2

L2 Middelzwaar

3

L3

Zwaar

1Bm

4

L4

Zeer zwaar

1Am

≤1
T2

V0,5

≤2
T3

Licht

≤8

≤ 16

V1

T4

V2

T5

V3

T6

V4

T7

1Bm

M3

1Am

M4

1Bm

M3

V4

M6

M3

M3

1Am

M4

2m

M5

1Am

M4

M3

M4

M4

2m

M5

3m

M6

2m

M5

M4

M5

M5

3m

M6

3m

M6

Groep

Afgeschuinde ligger voor een
maximaal gebruik van de beschikbare
afstand onder de dakconstructie en
een optimale hijshoogte voor uw
lasten.

≤4

1Bm

M3

1Am

M4

M4

2m

3m

M6

Bedrijfsfactor*

25%

30%

40%

50%

Aantal inschakelingen per uur

150

180

240

300

Classificatie volgens de F.E.M. 9511
Classiﬁcatie volgens de ISO-normen
* Bedrijfsfactor in % =

Hijstijd + Daaltijd
Hijstijd + Rusttijd + Daaltijd + Rusttijd

x 100
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Informatie voor het opstellen van een offerte
Last:

kg

Overspanning:

Lengte van de kraanbaan: 		

m

m

mini 30 mm

Voeding:

Bestaande kraanbaan?

Enkelligger bovenloopkraan

Volts
Ja

Type kraanbaan:
Nee

Enkelligger onderhangkraan

Dubbelligger bovenloopkraan

mini 30
min.
30mm
mm

A.u.b. de vakken leesbaar invullen naargelang het gekozen type kraan en ons een fotokopie van deze pagina terugfaxen,
op het nummer vermeld op de keerzijde.
Bedrijf:
Nr:

Naam:

Functie:

Straat:

Postcode:

Plaats:

Tel:

Fax:

Email:
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S T E M P E L VA N D E FA B R I K A N T
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