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KNIKTELESCOOPKRANEN

STERK HIJSWERK OP DE VIERKANTE CENTIMETER
De kniktelescoopkranen van Wagenborg Nedlift 
zijn perfect inzetbaar voor zwaarder hijswerk op 
extreem krappe en lastig bereikbare locaties, zoals:
 
 Het plaatsen van equipment via de wand in    

    een proceshal.
 Lossen en plaatsen van materieel binnen in  

    een gebouw.
   Het hijsen van equipment op een fabriekslocatie of   

    bouwplaats met minimale opstelruimte.
 Hijswerkzaamheden op of naast de open-  

 bare weg op beperkte opstellocatie zodat  
    verkeershinder tot een minimum wordt beperkt.

GELEVERD MET TWEEPERSOONS WERKBAK
Bovendien zijn de kniktelescoopkranen inzetbaar 
met een tweepersoons werkbak. Dit heeft de 
volgende voordelen:

 Voorkomen van inzet mobiele kraan met  
     aparte werkbak (en de bijbehorende uitgebreide  
    controleprocedure).
  Werkzaamheden op hoogte worden veilig en  

    efficiënt uitgevoerd.

Uitdagende hijsklus 
en beperkt ruimte? 

De kniktelescoopkranen van 
Wagenborg Nedlift bieden 
uitkomst!

Unieke kenmerken:

   Hijs- én hoogwerkerfunctie
   Elektrisch inzetbaar
   Beperkte opstelruimte nodig

Types:

    92 tm kniktelescoopkraan
   165 tm kniktelescoopkraan

DUURZAME INZET
De kniktelescoopkranen zijn in zowel hijs- als 
in hoogwerkerfunctie volledig elektrisch in te 
zetten. De kranen zijn voorzien van een (demonta-
bele) elektro-hydraulische powerpack, gevoed met 
krachtstroom. 

TECHNISCHE KENMERKEN 
92 TM KNIKTELESCOOPKRAAN
   hydraulisch bereik 18 meter
   bereik met uitschuifbare fly jib maximaal 

    30,4 meter
   voorzien van tweepersoons hoogwerkerbak
   volledig elektrisch in te zetten
   snel en eenvoudig in- en uitvouwen
  100% lastvluchttabel op 360◦

TECHNISCHE KENMERKEN 
165 TM KNIKTELESCOOPKRAAN
   hydraulisch bereik 18 meter
   bereik met uitschuifbare fly jib maximaal 

    31 meter
   voorzien van tweepersoons hoogwerkerbak
   volledig elektrisch in te zetten
   kraan snel en eenvoudig in- en uitvouwen
  100% lastvluchttabel op 360◦



Wagenborg Nedlift

Sinds jaar en dag bouwt Wagenborg 
Nedlift aan duurzame relaties 
met haar klanten en partners in 
binnen- en buitenland. Hierdoor is 
het team van Wagenborg Nedlift in 
staat om iedere keer weer unieke, 
vakkundige en veilige oplossingen 
op het gebied van zwaar 
transport, hijswerk, engineering en 
aanvullende diensten aan te bieden.
 

De focus van Wagenborg 
Nedlift ligt hierbij op:

    Veilig werken 
    Vakkundig en duurzaam inzetbaar 

     team
    Bestendige klantrelaties
    Duurzaamheid en innovatie
    Een toekomstbestendige 

      bedrijfsvoering

Wagenborg Nedlift is 
gespecialiseerd in: 

   Hijs- en transportengineering 
    (Wagenborg Engineering)
   Logistieke maatwerkoplossingen 

     voor complexe transport-       
    vraagstukken
  Vakkundige machineverhuizingen 
   Veilige en efficiënte verhuur-  

    oplossingen met een moderne
    vloot materieel

WAGENBORG NEDLIFT GRONINGEN
Gideonweg 5
9723 BM Groningen, Nederland
T +31 (0)88 050 51 00
E nedlift@wagenborg.com

WAGENBORG NEDLIFT EEMSHAVEN
Eemshornweg 9
9979 XK Eemshaven, Nederland 
T +31 (0)88 050 51 00
E nedlift@wagenborg.com

WAGENBORG NEDLIFT MEPPEL
Zomerdijk 9c
7942 JR Meppel, Nederland 
T +31 (0)88 050 51 00
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WAGENBORG NEDLIFT SCHOONEBEEK
Industrieweg 10
7761 PV Schoonebeek, Nederland 
T +31 (0)88 050 51 00
E nedlift@wagenborg.com

WAGENBORG NEDLIFT HENGELO
Diamantstraat 20
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WAGENBORG NEDLIFT GELEEN
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