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Cranab FC53

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

Rörelseområde

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

Vitt fält visar 

kranens rörelse-

område.

Storlek

Passar stora skogsvagnar / små skotare

Tekniska data Dubbeltele 

Max räckvidd        8,5 m

Lyftkraft i kranspets

vid räckvidd 3,0 m  1080 kg

 5,3 m  775 kg

 8,5 m  418 kg

Bruttolyftmoment  53 kNm

Svängmoment brutto 12 kNm

Svängvinkel  380°

Armförlängning  3,21 m

Arbetstryck  18,5 MPa

Oljeflöde (min - opt)    40-80 l/min

Vikt med lägsta pelarhöjd 870 kg

Cranab FC53 är kranen som pas-
sar för mindre skotare eller stora 
skogsvagnar. Passar utmärkt 
även för montage direkt på en 
större jordbrukstraktor.

Både utseende och manövere-
genskaper påminner starkt om de 
större kranarna i Cranab familjen. 
De positiva egenskaper som de 
större kranarna har finns också 
hos FC53. Kompromisslös design 
i kombination med Cranabs 
produktions kvalitet ger FC53 de 
bästa förutsättningarna.

Kranen har genomgående mate-
rial av hög kvalitet, väldimensio-
nerade lagerlägen samt cylindrar 
utvecklade för intensivt arbete.

Välskyddad slangdragning och 
slang av hög kvalitet borgar för 
få driftsstopp och bekymmerfri 
körning.

Vridmotor med dubbla kuggstäng-
er ger exakt positionering samt en 
lång livslängd.

För bästa prestanda så krävs att 
ventilen är anpassad för kranens 
olika funktioner. 
Vi hjälper gärna till att hitta den 
optimala ventillösningen ur både 
ekonomiskt och körmässigt per-
spektiv.

Cranab FC53 är en kran avsedd 
för de som vill ha en snabb liten 
kran med de stora kranarnas 
egenskaper. 

Tekniska data Tele 

Max räckvidd        6,5 m

Lyftkraft i kranspets

vid räckvidd 3,0 m  1275 kg

 5,0 m  835 kg

 6,5 m  632 kg

Bruttolyftmoment  53 kNm

Svängmoment brutto 12 kNm

Svängvinkel  380°

Armförlängning  1,55 m

Arbetstryck  18,5 MPa

Oljeflöde (min - opt)    40-80 l/min

Vikt med lägsta pelarhöjd 720 kg


