Kraantechniek
Vrachtwagen-, aanhanger- en rupskranen

De meest flexibele
aanhangerkranen
Een aanhangerkraan van Böcker kan je makkelijk
verplaatsen en snel opstellen. Hierdoor kunt u hem
flexibel inzetten op de meest uiteenlopende locaties.
Onze kranen op aanhanger kunnen over de openbare
weg door een lichte vrachtwagen (3,5 ton) getrokken
worden. De chauffeur heeft dus genoeg aan een BErijbewijs. De kraan wordt opgebouwd op een chassis
met tandem-as. Dit verzekerd uitstekende rijkwaliteiten
en een veilig transport van- en naar de werf. Op de
werf wordt de zelfrijdende aanhangerkraan autonoom
gemanoeuvreerd en gepositioneerd. Daardoor is een
Böcker aanhangerkraan erg geschikt voor dakdekkers,
houtskeletbouw, glasbouw, de bouw van veranda’s en
industriële montagewerken.
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De kraan wordt door een benzine- of diesel-motor van 21 pk
aangedreven. Optioneel kan men de kraan met een E-ready pakket
uitrusten. De modellen AHK 30 KS en AHK 36 zijn uitgerust met
klap- en zwenk-steunen. De vier hydraulische steunen kunnen
onafhankelijk van elkaar in verschillende posities geplaatst
worden. Het gebruik van klapsteunen maakt het mogelijk om
grote hoogteverschillen van de ondergrond te overbruggen.
Zowel het rijden als het automatisch nivelleren gebeurt met de
afstandsbediening.
Een Böcker aanhangerkraan heeft een grote reikwijdte met
middelzware gewichten. Zo kan ons AHK 36 model maximaal 36 m
uitgeschoven worden en heeft hij een maximale hefcapaciteit van
2,4 ton. Concreet wil dit zeggen dat de AHK 36 een gewicht van
500 kg ongeveer 26 m hoog en 16,7 m ver kan tillen. Bovendien
kunt u deze kraan op aanhanger in een mum van tijd ombouwen
tot een volwaardige hoogtewerker, dankzij het Easy-Locksysteem.
Bij de modellen AHK 30 en AHK 30 KS is de volledige mast gemaakt
van aluminium. De AHK 36 – ons topmodel – heeft dan weer een
hybride mast. Door de combinatie van aluminium elementen en
onderdelen van een nieuw soort staal, overtreft deze hybride mast
alle vergelijkbare masten die enkel gemaakt zijn uit aluminium.

Onze
vrachtwagenkranen
duurzaam, kwaliteitsvol en innovatief

Als pionier op het gebied van vrachtwagenkranen, maakt Böcker steeds
gebruik van de meest duurzame kwaliteitsvolle onderdelen en de meest
recente technologieën. Zo is elk model vrachtwagenkraan van Böcker
uitgerust met een SPS-sturing, waardoor u lasten steeds veilig en
nauwkeurig kunt heffen in functie van de positie van de hydraulische
steunpoten. Een vrachtwagenkraan of autokraan is de geknipte
oplossing voor bouwlocaties en andere plaatsen waar een stationaire
torenkraan te weinig flexibiliteit biedt. Met de kranen op vrachtwagen
van Böcker kunt u nauwkeurig, snel en veilig werken op de meest
uiteenlopende locaties.

Bovendien heeft hij in transportstand geen
uitstekende mast en kan hij gebruikt worden bij
doorgaand verkeer, door zijn kleine draaicirkel
en eenzijdige afstempeling. Daarom wordt hij
vaak in steden gebruikt. Ten slotte heeft de
AK37/4000 een erg laag brandstofverbruik en
blijft hij door de opbouw op MAN of Mercedes
vrachtwagens zijn waarde goed behouden. De
kraan kan optioneel worden uitgerust met een
hydraulisch uitschuifbare jib.

Met zijn onovertroffen prestaties, reikwijdte en efficiëntie is de AK 52 de
sterkste autokraan in ons gamma. Gemonteerd op een vrachtwagen van
26 of 32 ton heeft de AK 52 bijna een volledige cirkel als werkbereik,
heft hij maximaal 12 ton, en heeft hij een reikwijdte van 17 m op een
hoogte van 31 m met een gewicht van 3 ton. Ten slotte is de kraan
uitgerust met een dubbele, volledig hydraulisch uitschuifbare jib.

Maar Böcker biedt ook tal van andere
vrachtwagenkranen aan, zoals de AK 36/4000,
de AK 42/4000 en de AK 46/6000. Alle Böcker
vrachtwagenkranen zijn bovendien uitgerust
met het Easy-Locksysteem, waardoor u ze in een
minimum van tijd ombouwt tot een volwaardige
hoogtewerker. U leest het: Böcker heeft een
geschikte kraan voor elk bedrijf.

De AK 37/4000 is dan weer onze kleinste vrachtwagenkraan. Deze kraan
is prima geschikt voor dakwerkers en timmerlieden en laat toe om ook
aan de achterzijde van het gebouw veilig en comfortabel te werken. Met
een last van 250 kg heeft de AK37/4000 nog steeds een reikwijdte van
28 m. Toch is het de meest compacte vrachtwagenkraan op de markt.
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De technische gegevens zijn louter ter inlichting.
Aangezien constante verbeteringen kunnen
gebeuren, kunnen de producten veranderen. De
foto’s zijn louter informatief en niet bindend.
Uitvoerige informatie vindt u op het internet
onder www.boecker.be of in onze technische
gegevensbladen per product.
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Technische Gegevens

AHK 30

M.T.M. in transport (t)

3,5

Lengte in transport (m)

9,4

Breedte in transport (m)

2,3

Hoogte in transport (m)

2,6

Hijsvermogen max. (kg)

1.500

Uitschuiflengte max. (m)

30,0

Werkhoogte tot jib (m)

22,3

Jib uitschuifbaar (m)

4,8 / 7,4 / 9,1

Hijsvermogen van jib (kg)

1.500 / 350 / 250

Hoek telescopische mast (graden)

85

Hoek jib (graden)

158

Zwenkbereik (graden)

+/- 310

Haaksnelheid (m/min)

50

Reikwijdte als kraan bij 250 kg (m)

21,1

Reikwijdte als kraan bij 500 kg (m)

13,9

Reikwijdte als kraan bij 800 kg (m)

9,5

Reikwijdte als kraan bij 1 t (m)

8,1

Reikwijdte als kraan bij 1,5 t (m)

3,6

Reikwijdte als kraan bij 2 t (m)

-

Reikwijdte als hoogwerker bij 250 kg (m)

-

Werkhoogte van platform max. (m)

-

AANHANGER

KRANEN
AHK 30 KS

AHK 36

RK 36/2400

3,5

3,5

4,5

9,6

9,2

8,5

2,3

2,3

2,1

2,6

2,9

2,8

1.500

1.500 (optioneel 2.400)

1.500 (optioneel 2.400)

30,0

34,0 (optioneel 36,0)

34,0 (optioneel 36,0)

22,4

22,7

23,4

4,8 / 7,4 / 9,1

4,9 / 8,0 / 11,1 (optioneel 13,1)

4,9 / 8,0 / 11,1 (optioneel 13,1)

1.500 / 350 / 250

1.500 / 800 / 500 / (optioneel 250)

1.500 / 800 / 500 / (optioneel 250)

85

85

85

158

162

162

continu draaibaar

continu draaibaar

+/- 310

50

50

50

21,1

23,1 (23,5)

23,1 (23,5)

13,9

16,6

16,6

9,5

12,9

12,9

8,1

10,0

10,0

3,6

7,5

7,5

-

5,4

5,4

-

15,8

15,8

-

29,0

29,2
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De technische gegevens zijn louter ter inlichting.
Aangezien constante verbeteringen kunnen
gebeuren, kunnen de producten veranderen. De
foto’s zijn louter informatief en niet bindend.
Uitvoerige informatie vindt u op het internet
onder www.boecker.be of in onze technische
gegevensbladen per product.
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Technische Gegevens

AK 37/4000

M.T.M. in transport (t)

8,8

Hoogte in transport (m)

3,90

Breedte in transport (m)

2,55

Max. breedte tweezijdig afgestempeld (m)

5,55

Max. breedte éénzijdig afgestempeld (m)

3,95

Max. hijsvermogen (kg)

2.000 (optioneel 4.000)

Max. uitschuiflengte (m)

35,0 (optioneel 37,0)

Max. werkhoogte tot aan het knikstuk (m)

23.6

Lengte van de jib (m)

4,9 / 8,0 / 11,1 (optioneel 13,1)

Hijsvermogen van de jib (kg)

2.000 / 800 / 500 (optioneel 250 kg)

Max. hoek van de hoofdmast (°)

85

Max. hoek van de jib (°)

162

Zwenkbereik (°)

+/- 310

Max. haaksnelheid (m/min)

45

Reikwijdte als kraan met 250 kg (m)

28,0

Reikwijdte als kraan met 500 kg (m)

21,0

Reikwijdte als kraan met 1 t (m)

14,0

Reikwijdte als kraan met 2 t (m)

8,0

Reikwijdte als kraan met 4 t (m)

5.0 (optioneel)

Reikwijdte als kraan met 6 t (m)

-

Reikwijdte / werkhoogte met de personenkooi 250 kg

21,1 / 30,5

Reikwijdte / werkhoogte met de personenkooi 350 kg

-

Reikwijdte / werkhoogte met de personenkooi 600 kg

-

VRACHTWAGEN

KRANEN
AK 36/4000

AK 42/4000 (AHY)

AK 46/6000

AK 52

11,9

16,0

18,0

26,0

3,99

3,99

3,99

3,99

2,55

2,55

2,55

2,55

5,59

5,55

6,10

8,0

4,00

3,96

4,23

5,2

2.000 (optioneel 4.000)

2.000 (optioneel 4.000)

3.000 (optioneel 6.000)

3.000 (optioneel 12.000)

36,0

42,0

44,0 (optioneel 46,0)

52,0 (optioneel 55,0)

24,2

33,7

33,8

38,0

5,2 / 8,3 / 11,3

4,6 / 6,8 / 9,0

5,3 / 8,1 / 11,0 (optioneel 13,0)

6,3 / 10,3 / 14,3

2.000 / 1000 / 700

2.000 / 1.500 / 800

3.000 / 1.500 / 800 / (400)

3.000 / 2.000 / 1.000

85

87

85

85

160

157

162

157

+/- 310

+/- 310

+/- 310

continu

45

50

45

50

30,0

35,0 (32,3)

38,0

43

24,0

30,0 (28,0)

34,5

40,0

16,0

22,0 (21,0)

26,0

34,0

8,0

14,0

17,7

22,0

4,0 (optioneel)

8,2 (optioneel)

11,0 (optioneel)

13,0 (optioneel)

-

-

8,0 (optioneel)

10,0 (optioneel)

23,5 / 32,7

30,2 (27,5) / 38,1

33,1 / 43.3

37,5 / 53

-

-

28,0 /40,0

33,0 / 51

-

-

-

30,0 / 51
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TOEBEH
8

HOREN
Pallethaken, dakpannentangen, kiepbakken,
personenkooi en meer
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Aluminium pallethaken
en kiepbakken
Alu pallethaak
PG 600 A
	Instellen van het zwaartepunt door
verplaatsing van het hijsoog

Draagvermogen

600 kg

Gewicht

42 kg

Hoogte

1.410 mm

Vorklengte

854 mm

Vorkverstelling

440 - 910 mm

Alu pallethaak
PG 1000 A

Alu pallethaak
PG 1800 A

Alu pallethaak
PGA 1800 A

	Instellen van het zwaartepunt door
verplaatsing van het hijsoog

	Instellen van het zwaartepunt door
verplaatsing van het hijsoog

	Automatisch instellen van het
zwaartepunt

Draagvermogen

1.000 kg

Draagvermogen

1.800 kg

Draagvermogen

1.800 kg

Gewicht

66 kg

Gewicht

80 kg

Gewicht

80 kg

Hoogte

1.850 mm

Hoogte

1.998 mm

Hoogte

1.980 mm

Vorklengte

1.109 mm

Vorklengte

1.000 mm

Vorklengte

1.000 mm

Vorkverstelling

440 - 910 mm

Vorkverstelling

350 - 935 mm

Vorkverstelling

350 - 935 mm

De technische gegevens zijn louter ter inlichting. Aangezien constante verbeteringen kunnen gebeuren, kunnen de producten veranderen. De foto’s zijn louter informatief en niet bindend.
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Kiepbak in alu
KM 500/315

Kiepbak in alu
KM 1000/625

Kiepbak in alu
KM 1000/1000

	Automatisch kiepen

	Automatisch kiepen

Automatisch kiepen

Draagvermogen

500 kg

Draagvermogen

1.000 kg

Draagvermogen

1.000 kg

Gewicht

45 kg

Gewicht

70,5 kg

Gewicht

90 kg

Inhoud

315 l

Inhoud

625 l

Inhoud

1.000 l

Breedte

890 mm

Breedte

1.000 mm

Breedte

1.200 mm

Lengte

1.253 mm

Lengte

1.460 mm

Lengte

1.386 mm

Hoogte

523 mm

Hoogte

623 mm

Hoogte

747 mm

Alu bak 800

Alu bak 1000
met schuine wanden

	Stapelbaar

	Stapelbaar

	Speciaal voor leien te verdelen

	Ook voor gebruik met een heftruck

Draagvermogen

230 kg

Gewicht

12 kg

Breedte

800 mm

Draagvermogen

Hoogte met oogjes

911 mm

Lengte
Hoogte

Alu-langgoeddrager
LG 3000
Transport van pannenlatten

Draagvermogen

200 kg

1.000 kg

Gewicht

25 kg

Gewicht

58 kg

Hoogte

758 mm

800 mm

Afmeting bovenaan

1.500 mm

Breedte

590 mm

300 mm

Afmeting onderaan

1.300 mm

Lengte

3.000 mm

De technische gegevens zijn louter ter inlichting. Aangezien constante verbeteringen kunnen gebeuren, kunnen de producten veranderen. De foto’s zijn louter informatief en niet bindend.
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Dakpannen tangen -en verdelers,
en nog meer
Aluminium dakpannentang
DZZ 1-200
	Geschikt voor het heffen van 1 rij
dakpannen, zowel los, gebundeld of
in krimpfolie verpakt
	Voorzien van een veiligheidsnet

Draagvermogen

200 kg

Gewicht

56 kg

Openingsbreedte

ca. 240 - 500 mm

Grijpdiepte

100 mm

Lengte grijpas

1.200 mm

Aluminium dakpannentang
DZZ 2-400

Aluminium dakpannentang
DZZ 3-600

Multi dakpannentang
MZZ 2-360

	Geschikt voor het heffen van 1 of 2
rijen dakpannen, zowel los, gebundeld
of in krimpfolie verpakt

	Geschikt voor het heffen van 1, 2 of 3
rijen dakpannen, zowel los, gebundeld
of in krimpfolie verpakt

	Geschikt voor het heffen van liggende
dakpannen

	Voorzien van een veiligheidsnet

	Aanpassen van de breedte is mogelijk

	Voorzien van een veiligheidsnet

	Voorzien van een veiligheidsnet
Draagvermogen

400 kg

Draagvermogen

600 kg

Draagvermogen

360 kg

Gewicht

82 kg

Gewicht

80 kg

Gewicht

45 kg

Openingsbreedte

ca. 150 - 900 mm

Openingsbreedte

ca. 300 - 1.200 mm

Openingsbreedte

ca. 410 - 1.070 mm

Grijpdiepte

130 mm

Grijpdiepte

200 mm

Grijpdiepte

175 mm

Lengte grijpas

1.200 mm

Lengte grijpas

1.200 mm

Lengte grijpas

1.200 mm

De technische gegevens zijn louter ter inlichting. Aangezien constante verbeteringen kunnen gebeuren, kunnen de producten veranderen. De foto’s zijn louter informatief en niet bindend.
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Dakpannenverdeler
enkel DZV 1-200

Dakpannenverdeler
dubbel DZV 2-400

Dakstaander
DS 680 A

	Horizontaal transport van 1 rij
dakpannen

	Horizontaal transport van 2 rijen
dakpannen

	Te bevestigen aan de pannenlatten

	Regelbaar volgens de dakhelling

	Regelbaar volgens de dakhelling

	Geen beschadiging aan de
onderdakfolie

Draagvermogen

200 kg

Draagvermogen

400 kg

Draagvermogen

600 kg

Gewicht

22 kg

Gewicht

38 kg

Gewicht

6,3 kg

Laadoppervlakte

1.290 x 415 mm

Laadoppervlakte

1.290 x 850 mm

Oplegbreedte

800 mm

Regeling

tot 50°

Regeling

tot 50°

Regeling

va 20° tot 60°

Mobiel platform

Aluminium personenkooi
KS 200

Waarschuwingsbord

	Plaatsbesparend bij transport

	Voor transport van personen en
gereedschap

	Waarschuwingsbord als beveiliging
voor voorbijgangers

	Telescopisch uittrekbare wielen met
volle banden

	Stabiele verzinkte uitvoering

	Speciaal geprofileerde kunststofrollen
	Inclusief veiligheidshaken

	Met hijsketting

	8-voudig verstelbaar voor aanpassing
aan de dakhelling

Draagvermogen

200 kg, 2 personen

Gewicht

11,5 kg

Gewicht

75 kg

Breedte

550 mm

Draagvermogen

200 kg

Lengte

1.800 mm

Hoogte

1.000 mm

Gewicht

16 kg per paar

Breedte

1.200 mm

Diepte opgesteld

600 mm

Breedte

420 mm

Hoogte

2.250 mm

Oppervlakte

van 400 x 500 mm

De technische gegevens zijn louter ter inlichting. Aangezien constante verbeteringen kunnen gebeuren, kunnen de producten veranderen. De foto’s zijn louter informatief en niet bindend.
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Personenkooi

PK 250-D

PK 350-D

PK 600-D

Draagvermogen max. (kg)

250

350

600

Aantal personen max.

2

3

5

Stekker in de kooi (V)

230 (externe aansluiting aan de
basis van de kraan)

230* / 400*

230* / 400*

Draaibaar (°)

+/- 30

+/- 90

+/- 220

Uitschuifbaar (m)

-

-

0,50 (links en rechts)

Type kraan
AK 36/4000



-

-

AK 37/4000



-

-

AK 42/4000



-

-

AK 46/6000





-

AK 52







AHK 36



-

-

RK 36/2400



-

-

* Optionele stroomgroep geplaatst op de vrachtwagen
De technische gegevens zijn louter ter inlichting. Aangezien constante verbeteringen kunnen gebeuren, kunnen de producten veranderen. De foto’s zijn louter informatief en niet bindend.
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Stay connected – Het slimme
klantenportaal BöckerConnect
Digitaal verbonden kraantechniek

Het nieuwe, slimme klantenportaal BöckerConnect van
Böcker Maschinenwerke GmbH laat niets te wensen over!
Het informeert kraanbezitters online en in realtime over
hun machinepark en stelt alle relevante gegevens van de
kranen ter beschikking. Na persoonlijk in te loggen krijgt
de gebruiker een overzicht van de actuele status en de
locatie van zijn kranen. In een gedetailleerde weergave zijn
bovendien de kern- en prestatiegegevens van elke kraan te
zien. Om het gebruik van de machine uitgebreid te bekijken
en te evalueren kunnen er statistieken over het gebruik
geraadpleegd worden.
Naast de visualisering en evaluatie van de
machinegegevens informeert het portaal de gebruiker over
komende controles en gebeurtenissen. Ook technische
documenten, zoals technische fiches, gebruiksaanwijzingen,
onderhoudsinterventie en de contactgegevens van de
aanspreekpartner kunnen éénvoudig bekeken worden. Op
het nieuwe online platform kan de gebruiker bovendien te
allen tijde de actuele positie van zijn kranen zien en krijgt
zo een configureerbare diefstalmelding via e-mail, zodra
ze een vooraf gedefinieerde straal bereik. Daarnaast is het
dankzij de plaatsbepaling via GPS mogelijk om de route
van de machine te volgen.
Om gegevens te verzamelen bevindt zich in de kraan een
tracing module. Door deze module wordt de informatie via
het mobiel netwerk doorgestuurd naar een centrale cloud
waartoe de gebruiker op geïndividualiseerde wijze toegang
krijgt. De continu doorgestuurde diagnosegegevens

sensorwaarden evenals de in het portaal
opgeslagen historiek van de technische
interventies maken een snelle en accurate
interventie van de dienst na-verkoop mogelijk.

Voordelen in een
oogopslag
	Actueel overzicht van alle
machinegegevens beschikbaar
via klantenportaal
	GPS-locatie en
diefstalwaarschuwingen vrij
configureerbaar
	Diagnosefunctie voor onderhoud
op afstand minimaliseert
machinestilstand
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Böcker Belgium N.V.
Boomsesteenweg 101
2630 Aartselaar
Fon +32 3 4576241
Fax +32 3 4576242
info@boecker.be
Böcker France SAS
5, rue Maximilien Robespierre
93130 Noisy-le-Sec
Fon +33 1 48406767
Fax +33 1 48406768
info@boecker.fr
Böcker Italia S.r.l.
Sede Legale:
Corso Porta Nuova 11
37122 Verona (VR)
Sede Operativa/Amministrativa:
Via delle Nazioni 6
37012 Bussolengo (VR)
Fon +39 45 8780399
Fax +39 45 8780420
info@boecker.it
Böcker Nederland B.V.
De Geerden 22
5334 LE Velddriel
Fon +31 418 571444
Fax +31 418 635222
info@boecker.nl

Böcker Maschinenwerke GmbH
Lippestr. 69-73
59368 Werne
Fon +49 2389 79890
Fax +49 2389 79899000
info@boecker.de
www.boecker.de

Böcker Schweiz AG
Industriestr. 17
4800 Zofingen
Fon +41 62 7976262
Fax +41 62 7976268
info@boecker.ch
Boecker UK Limited
Unit B Grazebrook Industrial Park
Hulbert Drive, Dudley
West Midlands UK-DY2 0XW
Fon +44 1384 476580
info@boecker.co.uk
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