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jeřáb CRANAB
Lesnický hydraulický nakládací

Cranab AB je švédská společnost s více než 50 lety zkušeností ve vývoji, výrobě a prodeji jeřábů využívaných zejména 
v dřevozpracujícím průmyslu, odpadovém hospodářství a v technologiích pro čištění vozovek. 

Cranab AB vyrábí hydraulické nakládací jeřáby v rozmezí 9,97 tm až 17 tm. 
-     Maximální dosah až 10,5 m
-     jeřáby jsou určeny jak k montáži na vozidla, tak ke stacionárním montážím
-     jeřáby jsou schopny manipulovat se dřevem, kovovým šrotem i velkými kontejnery
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Výhradní dovozce techniky Wielton Agro pro ČR a SR

AGROVO CZ s.r.o., 
nám. 14. října 1307/2, 150 00 Praha 5 - Smíchov 

Provozovna pro MS kraj: 
AGROVO CZ s.r.o.

747 51 Stěbořice 168, okr. Opava
tel.: +420 553 661 227, +420 737 245 931

tel. servis: +420 773 206 205
e-mail: opatril@agrovo.cz
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HYDRAULICKÝ NAKLÁDACÍ JEŘÁB CRANAB 
• plně hydraulický nakládací jeřáb (HNJ), řada FC přináší do lesních strojů přesnost a spolehli-

vost. Nízká hmotnost a kompaktní konstrukce jsou vysoce prioritními faktory
• zdvihový moment 67 kNm
• základna z tvárné slitiny
• dva teleskopické díly výložníku 
• výkonný otočový systém se čtyřmi otočovými válci s rozsahem otáčení 370°
• hmotnost HNJ bez rotátoru, drapáku a olejové náplně 1350 kg
• rozvaděč PARKER, kabelové ovládání
• maximální pracovní tlak 23,5 MPa
• doporučený průtok 90 l/min.
• veškeré hydraulické válce jsou dvojčinné
• 2 přídavné aktivované funkce jsou doplněny hydraulickým vedením až na konec výložníku pro 

rotátor a drapák
• odstín RAL 7021, šedočerná
• 2 pracovní LED světla 
• sada kotevních šroubů
• Závěs , nekonečný rotátor Indexátor GV12S, materiál hydraulika

MONTÁŽ JEŘÁBU NA TRAKTOROVÝ NÁVĚS - PŘÍVĚS WIELTON-AGRO:
• výroba a montáž pomocného rámu k HNJ 
• montáž HNJ Cranab FC 8/ 9,2 v přední části přívěsu
• dodání a montáž přídavných hydraulických podpěr
• dodání a montáž hydraulického pístového čerpadla včetně sání a tlakového šroubení
• dodání a montáž nádrže (200 l) na hydraulický olej
• dodání a montáž chladiče hydraulického oleje ASSATT 11ZD02
• kardan pro pohon HNJ
• materiál pro rozvod hydrauliky
• olejová náplň
• PVC podkladové desky 300x300x40 mm
• seznámení uživatele s obsluhou HNJ Cranab FC 8/9,2
• HNJ je vyroben v souladu s ČSN EN 12999
• EXW EverLift Hněvotín - Olomouc. 

ZÁRUKA HYDRAULICKÉHO NAKLÁDACÍHO JEŘÁBU CRANAB:
• 3 roky v členění - 12 měsíců na celý jeřáb a dalších 24 měsíců na nosné díly jeřábu při háko-

vém provozu
• Pro platnost záruky je nutno dodržet podmínky pro montážní organizace stanovené normou 

ČSN 12999 (oprávnění pro vlastní provoz, oprávnění o provedení montážní zkoušky, atd.).
• Záruka je podmíněna uvedením jeřábu do provozu autorizovaným střediskem CRANAB  

(Everlift, s.r. o.).

Cena bude vždy stanovena na základě konkrétního požadavku na daný 
návěs nebo přívěs ze sortimentu dopravní techniky WIELTON-AGRO


