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Growing by innovation

MOBIELE KABELLIER

1 Lier op minigraver

Minigraver:
Uniek en nieuw op de markt, dé eerste
kabellier voor aan de snelwissel.
Zeer eenvoudig te bedienen.
Vervoer:
Door de compacte bouw is de lier gemakkelijk mee te nemen op de aanhanger waar
ook de kraan mee wordt vervoerd.
Hydrauliek:
Door de aanwezige hydrauliekpomp op
minigraver is er geen extra power pack nodig.
Type snelwissel:
Standaard is de lier voorzien van een
CW05 uitvoering zoals aanwezig op de

MOBLI
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meeste kraanvarianten.

2 Modellen

Modelvarianten:
De aandrijving van de liertrommel word door middel van een hydrauliekmotor met een
reductor aangedreven om zo efficiënt en compact mogelijk de krachten over te brengen
op het te trekken product. De liertrommel is voorzien van een vrijloopfunctie.
Er zijn 3 varianten mogelijk:
Type 1206, 1200 kg trekkracht (eerste laag op de trommel) 6 mm kabel, max 600 meter kabel
Type 1608, 1600 kg trekkracht (eerste laag op de trommel) 8 mm kabel, max 350 meter kabel
Type 2010, 2000 kg trekkracht (eerste laag op de trommel) 10 mm kabel, max 200 meter kabel
Afmetingen lier LxBxH:

MOBLI
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670 x 640 x 1040 mm

3 Technische gegevens

Technische gegevens:
Oppervlaktebehandeling:

Gewicht excl. kabel:

Elektrolytisch verzinkt

± 90 kg

Hydrauliek:

Gewicht kabel:

10 t/m 35 L/min

6 mm: 13,3 kg/100 m

100 t/m 300 bar

8 mm: 23,6 kg/100 m
10 mm: 38,1 kg/100 m

Trekkracht afhankelijk van diameter en kabel en hydrauliekdruk:
De trekkracht is berekend op de diameter van de trommel (120 mm doorsnee).
MOBLI 1206

600 meter 6 mm 		

1200 kg laatste laag 220 bar

MOBLI 1608

300 meter 8 mm 		

1600 kg laatste laag 220 bar

MOBLI 2010

200 meter 10 mm 		

2000 kg laatste laag 220 bar

Snelheid afhankelijk van diameter trommel en hydrauliekaanbod/maximale flow:
100 mm diameter trommel

14 meter/min

200 mm diameter trommel

28 meter/min

300 mm diameter trommel

42 meter/min

Veiligheidsmaatregelen:

MOBLI

• Een 2 handenbediening

• Noodstopfunctie

• Kabelbeschermbegeleiding

• Rempedaal op de haspel om de vrijloop af te remmen
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Er zijn een aantal veiligheidsmaatregelen getroffen.

4 Voordelen

Voordelen:
1. Door de compacte bouw, gemakkelijk
mee te nemen op de aanhanger waar
de kraan op staat.
2. Zelfs tot 600 meter draadlengte mogelijk!
3. Door de robuuste bouw, een product
dat jaren mee gaat.
4. Door de vrijloop zeer snel en efficiënt

9. Door de aanwezige hydrauliekpomp op
minigraver geen extra power pack nodig.
10. Unieke Noodstopfunctie die zelfs de
kraan uitschakelt.
11. Met 6 mm kabel is het mogelijk om de kabel direct van de haspel in te blazen/zuigen.
12. CE In overeenstemming is met de

aflopen van de kabel, eventueel met de

Machinerichtlijn 06/42/EG zoals opge-

unieke voetrem af te remmen.

nomen in de (inter)nationale wetgeving

5. Zeer eenvoudige bediening van de lier.

en waar van toepassing voldoet aan de

6. Kabeldoseersysteem verstelbaar voor

geharmoniseerde norm

optimale verdeling van de kabel.

NEN-EN-ISO 13857 2008.

7. Door de instelbare overdruk kunt u
8. De twee-handen-bediening zorgt voor

MOBLI

Toepassing:
Geschikt uitsluitend voor alle horizontale

optimale bediening en maximale

lierbewegingen passend bij de maximale

veiligheid!

trekkracht. Geen verticale lierbewegingen.
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maximale trekkracht regelen.

Nieuwsgierig
geworden?

Growing by innovation

Vraag gerust
naar de
mogelijkheden…
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