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Cranab FC45

Cranab AB 
922 82 VINDELN, SWEDEN
Tel +46 933-135 00, Fax +46 933-617 36, Mail: info@cranab.se,  www.cranab.com    

FC45

FC45 DT

Rörelseområde Tekniska data Tele 

Max räckvidd        6,1 m

Lyftkraft i kranspets

vid räckvidd 3,0 m  1120 kg

 4,6 m  765 kg

 6,1 m  570 kg

Svängmoment brutto 13,5 kNm

Svängvinkel  380°

Armförlängning  1,55 m

Arbetstryck  19 MPa

Oljeflöde (min - opt)    40-80 l/min

Vikt med lägsta pelarhöjd 650 kg

Vitt fält visar 

kranens rörelse-

område.

Storlek

Passar stora skogsvagnar / små skotare

Tekniska data Dubbeltele 

Max räckvidd        8,0 m

Lyftkraft i kranspets

vid räckvidd 3,0 m  990 kg

 4,8 m  650 kg

 8,0 m  355 kg

Svängmoment brutto 13,5 kNm

Svängvinkel  380°

Armförlängning  3,21 m

Arbetstryck  19 MPa

Oljeflöde (min - opt)    40-80 l/min

Vikt med lägsta pelarhöjd 795 kg

Skogskranen som ger det bästa till de främsta. 

Cranab FC45 är utvecklad för användare som 

vet att kvalitet i slutändan alltid lönar sig.

Här får du det optimala alternativet för 

mindre skotare och skogsvagnar där kranen 

gör skillnaden - utan vare sig genvägar eller 

kompromisser!

Cranab FC45 och dess smäckra de-

signlösningar är hämtade direkt från våra 

stora skotarkranar.  Därmed är den också 

konstruerad utifrån de professionella krav 

skogen ställer, med kvalitet ut i minsta detalj. 

Lagerlägen, slangföring, hydraulik och hög-

kvalitativt material kompletterar maskinen 

till perfektion!

Cranab FC45 finns i två utföranden, med 

enkel- eller dubbelteleskoperande vipparm. 

Det senare alternativet erbjuder mycket 

god räckvidd vid exempelvis gallring och den 

länkade vipparmen ger ett stort rörelsefält 

med jämn kraft över hela området. Konstruk-

tionen är robust men lätt och passar många 

olika applikationer. Givetvis har vridmotorn 

dubbla svängcylindrar för extra kraft. 

Cranabs välordnade slangdragning ger 

som alltid överlägsen driftsäkerhet och 

smidighet. Samtidigt kan olika ventilalternativ 

levereras med praktisk montering direkt på 

kranfoten.

 

Rätten till ändringar förbehålles. Bilderna visar inte alltid kranarna i standardutförande.


