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CAPACITEIT TOT 400 TON

DUBBELLIGGER BOVENLOOPKRAAN

VOORDELEN EN EIGENSCHAPPEN

OPTIES EN AANVULLENDE PRODUCTEN
Besturing radiogra�sch, remote of volledig automatisch

Enkel- of tandemrijdend

Meerdere takels mogelijk

Optioneel met cabine en/of bordes, LED-verlichting

Service 24/7

Onderdelen

Hijsmiddelen onder de haak

Volledig frequentiegestuurd,

indien gewenst voorzien van energieterugvoeding

Door het kraanontwerp maximalisatie van de hefhoogte

Ontwerp met kokerbalk

Goede lastverdeling

Evenwichtige lastverdeling langs de kraanstructuur

Met bordes toegang voor onderhoud eenvoudiger

2 hefbewegingen op dezelfde kat mogelijk

Ook geschikt voor buitengebruik en/of speciale

toepassingen



ENKELLIGGER BOVENLOOPKRAAN

OPTIES EN AANVULLENDE PRODUCTEN
Besturing radiogra�sch, remote of volledig automatisch

Enkel- of tandemrijdend

Meerdere takels mogelijk

Bordes, LED-verlichting optioneel

Service 24/7

Onderdelen

Hijsmiddelen onder de haak

CAPACITEIT TOT 20+20 TON

VOORDELEN EN EIGENSCHAPPEN

Volledig frequentiegestuurd,

indien gewenst voorzien van energieterugvoeding

Lagere wiellasten op de onderconstructie

Ontwerp met kokerbalk

Ideaal wanneer de vrije ruimte klein is

(afstand van de kraanrail tot het plafond)

Ook geschikt voor buitengebruik en/of speciale

toepassingen



NIEUWE GENERATIE TAKELS

AANPASBAAR EN MODULAIR

DE NIEUWE GENERATIE TAKELS

Capaciteit tot 120 ton

Volledig frequentiegestuurd

Geen contragewicht in uitvoering met lage bouwhoogte

Minimalisering van het eigen gewicht

Minimum aanrijmaat

60% snelheidstoename tot 25% van de totaallast

Hogere productiviteit en besparing op onderhoud

Eenvoudig aanpasbaar aan diverse bouwvormen door 

verschillende trommellengtes, liggerbreedtes, 2e motor.

Voordeel van deze modulaire bouw is dat de takel

snel samen te stellen en concurrend is.

Frequentieomvormer voor katrijden en hijsbeweging

Minimale serviceklasse ISO M5

C-vormig ontwerp voor betere bereikbaarheid

Gereduceerd gewicht, minder spanning op de constructie

Voldoet aan de Europese Machinerichtlijn 2006/42/EG

Snelkoppeling op motoren en kasten

STANDAARD MET

COMPACTE BOUWVORM 
VOOR ENKELLIGGERS

NORMALE BOUWVORM 
VOOR ENKELLIGGERS

COMPACTE BOUWVORM 
VOOR DUBBELLIGGERS

NORMALE BOUWVORM 
VOOR DUBBELLIGGERS

NORMALE BOUWVORM 
VOOR MONORAILS MET 
BOCHTEN

TAKELS VOOR SPECIALE 
TOEPASSINGEN

OPTIES: CAPACITEITSVERHOGING/STABILITEITS-
VERBETERING MET CORE+ OF TWINHOIST



HOGE CAPACITEITSTAKELS EN OPEN LIEREN

OPEN LIEREN

Capaciteit 6,3 tot 400 ton

Functionele indeling door 

modulaire constructie /

samenstelling

Voor speciale behoeften op het 

gebied van capaciteit, veilig-

heid, snelheid of andere eisen

Klantspeci�ek uitgevoerd

VOORDELEN VAN EEN OPEN LIER TAKEL

Verhoogde hefcapaciteit en/of hogere hijssnelheden en/of hogere FEM-werkgroepen

Gebruik van grotere motoren; 1.500 en 1.000 tpm mogelijk.

Connectie tussen motor en versnellingsbak en tussen versnellingsbak en trommel 

met elastische koppelingen.

Standaard rechte verticale hijsbeweging; voorkomt zijdelingse verplaatsing van de 

haak tijdens de hefbeweging.

Betere toegankelijkheid voor onderhoud van de verschillende componenten.

De rem is volledig aan de buitenzijde gemonteerd, waardoor de toegankelijkheid en 

de regeling wordt verbeterd.

De versnellingsbak heeft aan de bovenzijde een detectiedeksel voor eenvoudigere 

uitvoering van onderhoud en inspectie.

Voorzien van slappe kabeldetectie; mechanisch systeem om een correcte plaatsing 

van de staalkabel in de trommelgroeven te verzekeren en slechts 1 laag te

behouden.

1. Motorreductoren

2. Tandwielkast

3. Trommel en kabelgeleider

Met cilindrische kortsluitingsmotor met 

ingebouwde elektromagnetische rem

VASTE MONTAGECOMPACTE BOUW-
VORM

STANDAARD
VOOR DUBBELLIGGER

STANDAARD
VOOR ENKELLIGGER

TROLLEY MET 
DUBBELE AFLOOP

TROLLEY MET EIND-
BUFFER

4. Overbelastingsbegrenzer

5. Eindschakelaar



KOLOMZWENKKRANEN & WANDZWENKKRANEN

Aangedreven door 360° 

draaiende motor

Capaciteiten variërend van

2,5 ton tot 20 ton

Frequentiegeregeld mogelijk

KOLOMZWENKRAAN
MET TAKEL
(HOGERE CAPACITEITEN)

Aangedreven door 360° 

draaiende motor

Capaciteiten variërend van

125 kg tot 4 ton

KOLOMZWENKKRAAN
MET KETTINGTAKEL
(LAGERE CAPACITEITEN)

Handmatig 180° draaiend

Capaciteiten variërend van

250 kg tot 2 ton

WANDMONTAGE
(LAGERE CAPACITEITEN)



BOTENLIFTEN

Motorisch aangedreven 360° roterend

Materiaal en onderdelen bestand tegen het zeeklimaat

Anticorrosie behandeling

Schilderwerk voor maritieme toepassing

RVS kast

Spreader en stroppen als optionele uitrusting

BOTEN KOLOMZWENKKRANEN

Capaciteit: 22 ton - 400 ton

Geluidsarme voeding

Speciale lak voor maritieme omstandigheden

Opbouw met een scharnierverbinding

Automatische stuuruitlijning

Hydraulische roestvrijstalen leidingen

Gekoelde, dieselaangedreven motoren

BOTEN PORTAALKRAAN



OVERIGE KRANEN EN PRODUCTEN

WANDCONSOLE KRAAN, capaciteit tot 25 ton
Onafhankelijk, werkplekken van de kraan aan beide zijden van de werkvloer

Minimale verticale en horizontale wielbelasting door geoptimaliseerd ontwerp

Op maat gemaakte oplossingen voor elke behoefte

Uitvoering in zowel dubbele als enkele ligger mogelijk

ONDERHANGKRAAN ENKELLIGGER
Capaciteit tot 20 + 20 ton

Ideaal bij plafondmontage

Optioneel met 3-puntsophanging

TRANSFERWAGENS
Vrij verplaatsbaar zonder rails tot 60 ton op vlakke grond, in- en outdoor

Verrijdbaar op rails tot 100 ton, in- en outdoor

Zowel op accu als op stroomrails

(stroomrails alleen indien verrijdbaar op rails)

ONDERHANGKRAAN DUBBELLIGGER
Capaciteit tot 20 + 20 ton

Ideaal bij plafondmontage

Maximaliseert hefhoogte

Evenwichtige lastverdeling door kraanstructuur

PORTAALKRAAN MET RUBBEREN WIELEN (RTG)
Ideaal voor ongelijke oppervlakte

Automatische stuuruitlijning

Katverplaatsing met lastbegrenzer

Afstandsbediening

Robuuste stuurinrichting



PORTAAL- EN HALFPORTAALKRANEN

CAPACITEIT TOT 500 TON

Zowel portaalkranen als ha�portaalkranen kunnen als 

dubbelligger of als enkelligger geleverd worden

Zwevend optioneel (cantilever)

INBEGREPEN BIJ OUTDOOR TOEPASSING

Railveger/-schuiver

Regenbestending

Winddicht

Bliksema�eider

Handmatige of automatische vergrendelingssystemen

SECTOREN

Luchtvaart

Scheepswerven

Auto-industrie

Energiebranche

Staalfabrieken

Prefabricage

Overslag (containers, staal, steen, papier, afval)

Staalconstructies, voor elke fase van de

staalproductie (inclusief uitrusting onder de haak)

Spoor

Nautisch

Gieterij

Publieke werken

Mijnbouw

Overig



LOSSE HIJSMIDDELEN

SPREADERS

HIJSBANDEN EN RONDSTROPPEN

Hoge kwaliteitshijsbanden van 

gerennomeerde merken

Veilig en betrouwbaar

Voldoen aan de geldende normen

HIJSGEREEDSCHAP

Platenklemmen

Hijsjuk

Balkklemmen

Hefmagneten

Staaldraadlieren

Takels (elektrisch of handbediend)

HAKEN

Coilhaken

Pallethaken

Rolhaken

Metalen tangen

KETTINGWERK

Breed assortiment leverbaar

Diverse types en werklasten

Hoogwaardige kwaliteit

Vooraanstaande merken

Gecerti�ceerd materieel

DRAAIMECHANISMES
Voor het 180 graden draaien van lading

Nedcranes kan u ook met hulpmiddelen onder de haak van 

dienst zijn. Wij leveren losse hijs- en hefmiddelen van 

gerennommeerde merken, vele soorten en typen, die 

voldoen aan alle geldende veiligheidseisen.

Nedcranes biedt hiermee een totaaloplossing op het gebied 

van hijsen en heffen. Er zijn talloze mogelijkheden. In deze 

brochure staan slechts enkele voorbeelden genoemd.

Neemt u gerust vrijblijvend contact met ons op voor meer 

informatie of een advies.

TOTAALOPLOSSING IN HIJSEN EN HEFFEN



RESERVE ONDERDELEN

AC Drives

Aanloopweerstanden

Aardslof

Botsbeveiliging

Cabines

DC Drives

Draadgeleiders

Draaikrans

Dwangrollen

Eindebaan buffers

Eindschakelaars

Elektro kabeltrommel

Elektrokabels

Elektromotoren

Encoders

Lieren

Loopkatten

Lagers

Momentarmen

Magneet installaties

Middenspanning installatie

Overlastbeveiliging

Overtoerenbeveiliging

PLC

Railklemmen

Rails

Remmen

Remweerstanden

Radiogra�sche besturing

Rijwerken

Staalkabels

Stormklemmen

Smeerstiften

Spreaders

Stuurstoelen

Tacho’s

Takels

Tandwielkasten

Voedingskabels

Verlichting

Veerkabel trommel

Werkbakken

Wielen

Zonebeveiliging

NIEUW, GEBRUIKT OF
REPARATIE VAN ONDERDELEN

Voor allerlei soorten en merken hijskranen

Elektrisch en mechanisch

Onderdelen voor aandrijfsystemen, voedingen,

hijsmiddelen (zoals spreaders en grijpers) en cabines

Voor GH onderdelen zeer snelle levertijden

Festoon

Frequentieregelaars

Grijpers

Hijsjukken

Hijskabels

Hijstrommels

Hydrauliek cilinders

  & aandrijvingen

Hangkabels

Joysticks

Kabelschijven

Kraanrails

Kabelrupsen

Kraanwielen

Kabelwagens



INSPECTIES

Met (periodieke) inspecties kunnen eventuele gebreken of 

slijtage tijdig geconstateerd worden. Uit een inspectie volgt 

een rapport met adviezen en een prioriteitsstelling van de 

gevonden aan te pakken punten. Samen met de klant wordt 

vervolgens een plan van aanpak opgesteld.

Ook NEN-3140-inspecties, thermogra�e of een aankoop- of 

verkoopinspectie behoren tot de mogelijkheden.

KEURINGEN

Een keuring is meer dan een visuele beoordeling. De kraan 

wordt dan op constructieniveau grondig onderzocht en 

beproefd. Dit doen wij volgens de wettelijke voorschriften

en richtlijnen, zoals samengevat in het Arbo Informatieblad 

AI-17 (hijs- en hefmiddelen).

Waarborg de veiligheid en uw bedrijfscontinuïteit. Laat uw 

hijskraan periodiek inspecteren, keuren en onderhouden!

ONDERHOUD EN REPARATIE

Elektrische, hydraulische en werktuigbouwkundige 

reparatie- en onderhoudswerkzaamheden

Reparatie kraanconstructies en kraan(onder)delen

Onderhoud en reparatie aandrijvingen en besturingen

Remsystemen voor aandrijvingen

Uitlijnen kraan- en katwielen

Compleet onderhoudsprogramma, evt op contractbasis

ONDERHOUD     REPARATIES     INSPECTIES    KEURING



GEBRUIKT MATERIEEL

Bemiddeling bij aankoop gebruikte kranen voor overslag 

van bulkgoederen of containers en proceskranen

Indien gewenst restlevensduuronderzoek

In kaart brengen van eventuele moderniseringsopties

die de hijsinstallatie weer als nieuw kunnen maken

CE-certi�cering

SERVICE

Noodreparatiedienst 24/7 beschikbaar

Vakkundig en ervaren team met werktuigbouwkundige en 

elektromonteurs en PLC- of aandrijvingsspecialisten

Remote services (bewaking op afstand) of op locatie

Inventarisatie beschikbaarheid onderdelen

Nedcranes is een servicegerichte onderneming, waar u

24 uur per dag en 7 dagen in de week op terug kunt vallen. 

Wij zorgen dat uw kraan zo snel mogelijk weer in bedrijf is.

AUTOMATISERING

Keuze uit semi- of volledig geautomatiseerd.

Bij semi-geautomatiseerd zijn handmatige handelingen ook 

nog mogelijk. Bij een volledige automatisering wordt de 

kraan vooraf ingesteld en zal de installatie alle handelingen 

zelf uitvoeren. Dit kan wenselijk zijn bij gevaarlijke werk-

omstandigheden, bij handelingen die een bepaalde nauw-

keurigheid vereisen of bij moeilijk of herhalend hijswerk.

VOORDELEN VAN AUTOMATISEREN

Veiliger werken

Ef�ciënter werkproces

Verhoging productiviteit

Optimalisering van de opslag

Kostenreductie

Betere dataregistratie

Nieuwste technologieën
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SERVICE     GEBRUIKT MATERIEEL     AUTOMATISERING



EEN TWEEDE LEVEN VOOR UW HIJSKRAAN

MODERNISERING NAAR DE LAATSTE STAND 
DER TECHNIEK

Modernisering aandrijf-, besturings- en voedingssytemen

Aanpassing naar uw speci�caties

Zowel elektrisch als mechanisch

VOORDELEN VAN EEN MODERNISERING

Verhoging capaciteit en snelheid van de hijskraan

Verlenging van de levensduur

Optimalisatie van de veiligheid

Verbetering werkplek kraanmachinist

Installatie voldoet weer aan actuele normen en richtlijnen

Vermindering onderhoudskosten

Hogere beschikbaarheid van de hijskraan

MOGELIJKHEDEN

Verplaatsing kraan (demontage en opnieuw opbouwen)

Aanpassing van de afmetingen/speci�caties naar 

klantwens

Aanbrengen zone- of obstakelbeveiligingen e.d.

Automatisering, zowel vol- als semi-automatisch

Bemiddeling bij aankoop gebruikte kraan

Restlevensduuronderzoek

Automatisering

AANPASSINGEN     MODERNISERING     RESTLEVENSDUUR



SERVICE TO A HIGHER LEVEL

Nedcranes is een internationaal opererende onderneming 

en gespecialiseerd in constructiewerken, aandrijftechniek 

en elektrische systemen.

Nedcranes levert turn-key oplossingen voor hijskranen, 

hijsmiddelen en aandrijvingen voor de overslag van 

bulkgoederen of containers en voor proceskranen.

U kunt bij Nedcranes terecht voor uiteenlopende typen

en merken. Nedcranes is gespecialiseerd in reparaties, 

onderhoud, moderniseringen, revisies, automatisering, 

inspecties, keuringen, demontage en montage.

Daarnaast is Nedcranes dealer van het toonaangevende 

merk GH Cranes & Components en levert onder meer 

nieuwe bovenloopkranen, kolomzwenkkranen,

marinekranen, portaalkranen en takels van dit merk. 

Vanzelfsprekend biedt Nedcranes ook onderhoud en 

service op deze hijskranen en componenten. 

GH CRANES & COMPONENTS

Met meer dan 60 jaar ervaring in de sector is het

Spaanse bedrijf GH Cranes & Components één van de 

Europese topbedrijven in de hijsindustrie. Het merk GH 

staat bekend om hoge kwaliteit en innovatieve producten.

GH heeft het hele proces van engineering, productie en 

service in eigen hand en daardoor een onafhankeli jke en 

concurrerende positie in de sector. GH investeert continu 

in het productieproces en de producten. GH is een 

pionier in de toepassing van nieuwe technologieën in het 

standaardproduct. Zo was GH bijvoorbeeld de eerste die 

de variabele snelheidsaandrijving in alle bewegingen 

toevoegde.

Het merk GH staat voor kwaliteit en innovativiteit, waarbij 

de behoeften van de klant alti jd het uitgangspunt zijn.

specialist in hijskranen en aandrijfsystemen



NEDCRANES BV
Duikerweg 30-32

5145 NV  Waalwijk

Nederland

T +31 (0)416 651830

F +31 (0)416 347126

info@nedcranes.com

www.nedcranes.com

CONTACT

De technisch specialisten van Nedcranes staan alti jd klaar om u te ontzorgen en een hoge bedrijfszekerheid

te garanderen, 24/7. Ook als u buiten normale werkti jden een storing heeft, volstaat een telefoontje naar het

algemene bedrijfsnummer, +31 (0)416 651 830, waarna u wordt doorverbonden met de storingscoördinator.

NEDCRANES GmbH
Siemensstrasse 31

D-47533 Kleve

Duitsland

T +49 (0)151 1177 6683

info@nedcranes.de

www.nedcranes.de

Lifting your world.
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reparatie onderhoud inspectie modernisering onderdelen automatisering


