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SWF Krantechnik GmbH

Postfach 31 04 10

D-68264 Mannheim

Germany

Boehringer Str. 4

D-68307 Mannheim

Germany

Phone +49(0)621.78990-0

Fax +49(0)621.78990-100

info@swfkrantechnik.com

www.swfkrantechnik.com

LIGHTster

• Laag eigengewicht
Gebruik ook in toepassingsgebieden met een statisch

geringe belastbaarheid; ergonomische, tijdbesparende

montage; klein aantal, vrij te plaatsen ophangingen

• Hoge waarde
Corrosievrij materiaal, verminderde loopgeluiden door

modernste nylonwielen, duurzame constructie met

weinig onderhoud

• Nauwkeurige toepassing
Trillingsarm bewegen van lasten; puntnauwkeurige

materiaalstroom; eenvoudige, ergonomische handling,

ook zonder motor

Voordeel: krachtig handlingsysteem
met groot draagvermogen en kleine
bedrijfskostenfactor

Complete systemen gemakkelijk opgelost.

LIGHTster biedt met drie verschillende profielen

oplossingen voor een groot aantal toepassingsmogelijk-

heden voor bijna alle eisen. Met LIGHTster zijn enkel-

en dubbelliggeroplossingen in normale en korte bouw-

hoogte realiseerbaar. De installaties kunnen naar keuze

met handmatige duwfuntie of met gemotoriseerde

aandrijving worden uitgevoerd. De smalle nylonwielen

van het gegalvaniseerde schuifloopwerk maken een

soepele en geluidsarme rijbeweging mogelijk tijdens het

bedrijf.
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Licht kraansysteem
van aluminium voor
draaglasten van
125 tot 2000 kg

Licht kraansysteem
van aluminium voor
draaglasten van
125 tot 2000 kg

LIGHTster

LIGHTster maak de oplossing gemakkelijk:

• Gemakkelijke installatie door eenvoudige en belastbare

verbindingsconstructie bij een laag eigengewicht

• Flexibele, individuele lichte kraansystemen voor alle eisen

• Voorzichtig bewegen van de last, handmatig of traploos

elektrisch

• Brede keuze in profielen voor draaglasten tot 2000 kg

• Uiteenlopende stroomtoevoertypen

• Grote spanwijdten realiseerbaar

• Monorailbanen met bochten, wissels en draaischijven,

alsmede enkelligger- en dubbelliggeroplossingen

• Verschillende bouwhoogten voor ruimtebesparende oplossingen

• Individuele, speciale oplossingen op basis van uw eisen

• Hoogste kwaliteit dankzij minimale productietoleranties

• Lage geluidsemissies tijdens bedrijf

• Veelzijdige installatiemogelijkheden met talrijke

ophangingstypen

• Eenvoudige ombouw- en uitbreidingsmogelijkheden

• Weinig onderhoud en een duurzame constructie

• Groot concurrentievermogen, zowel in de aanschaf als

ook in bedrijf

LIGHTster

Eenvoudige, belastbare profielverbindingen en het geringe aantal ophangingen maken een zeer rendabele en effectieve

montage ter plaatse mogelijk. De voorgesorteerd geleverde componenten zorgen voor een snel overzicht van de

afzonderlijke onderdelen en hun indeling. LIGHTster optimaliseert de te investeren tijd en inzet van personeel.

Het verlaagde eigengewicht van de lichte aluminiumkraan heeft een positief effect op de belastbaarheid van het

gebouw en maakt een eenvoudigere, lichtere montage mogelijk voor de monteurs. Bovendien overtuigt de LIGHTster

door het nauwkeurige verplaatsen van de lasten. In combinatie met elektrokettingtakels SK met geïntegreerde

frequentieomvormerregeling voor het hefproces kunnen gevoelige werkfasen puntnauwkeurig en voorzichtig worden

uitgevoerd. Het traploos heffen en zakken van de te bewegen goederen zorgt enerzijds voor een lagere slijtage bij

de hefinrichting en anderzijds voor een trillingsarm transport van de lasten.


