
godt Arbejdsmiljø >> stærk rYg >> glAde medArbejdere  
>> HUrtigere moNtAge...
teleCrane – en revolutionerende ny måde at sætte fundaments- og lecablokke samt ligge betonfliser. med teleCrane kan arbejdsmiljøet på bygge-
pladsen forbedres dramatisk. blokke og fliser på op til 50kg løftes, transporteres og sættes let og uden belastning af ryggen. resultatet forbedrer 
bundlinjen fordi vi får gladere og mere effektive medarbejdere samt en langt hurtigere arbejdsgang. endelig et hjælpeværktøj som både tilgodeser 
arbejdsmiljø og effektivitet.

www.gmvas.dk

Fleksibilitet
teleCrane er en unik kran som passer på gaflerne af de 
fleste byggemaskiner. teleCrane har indbygget 24 Volt 
forsyningsenhed, som gør at arbejdet straks kan på-
begyndes uden tilslutning til ekstern forsyningsspæn-
ding. Ved længere tids brug tilsluttes teleCrane til 230 
Volt, hvilket samtidig automatisk oplader den indbyg-
gede batteripakke. teleCrane kan leveres med forskel-
lige gribere til løft af fundamentsblokke, lecablokke og 
fortovsfliser med en vægt på op til 50 kg.

Pat. Pending
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Fuld kapacitet i hele området
løftekapacitet 65 kg 

 løfteværktøjs egenvægt 

Fuld kapacitet i hele området
løftekapacitet 50 kg 

 løfteværktøjs egenvægt 

iNdUstriPArkeN 1 
dk-7182 bredsteN 
tlF: (+45)7573 8247

moeskærVej 2
dk-7620 lemVig
FAx: (+45) 7573 8243
www.wiNlet.dk

dealer stamp

GMV A/S (South)
InduStrIPArken 1
dk - 7182 BredSten

GMV A/S (north)
MoeSkjAerVej 2
dk - 7620 LeMVIG

teL +45 7573 8247
CVr dk 21801283

www.GMVAS.dk
www.wInLet.dk

sPeCiFikAtioNer

mAx. lAst tAlje  65 kg

mAx. lAst griber 50 kg

egeN Vægt  527 kg

Udlæg - mAx 2 x 2.000 mm

griber  PNeUmAtisk

komPressor  24 Volt dC/230 Volt AC

Hejsemotor  PNeUmAtisk

HAstigHed  0-30 m/miN

ForsYNiNgssPæNdiNg  230 Volt

lAstdiAgrAm 
r3000

bYggePlAdsVeNlig

lAstdiAgrAm
r4000

gribere

teleCrane kombinerer enestående hastighed og rækkevidde. Med 
den unikke trykluftstalje flyttes et emne vægtløst med en ræk-
kevidde på op til 8 meter uden at skulle flytte byggemaskinen. 
den specielle ”float-funktion” gør, at en løftet byrde i modsæt-
ning til ved elektriske løftesystemer, kan bevæges frit op og ned 
i forbindelse med afsætning af den enkelte blok. dette gør, at 
sætning af f.eks. fundamentsblokke med teleCrane kan udføres 
med minimum samme hastighed som ved manuel udførelse – blot 
uden belastning af ryggen.

den pneumatiske griber på teleCrane kan leve-
res med gribeklør til fundamentsblokke eller 
lecablokke i str:
 

til betonfliser i str.:

Andre gribere efter behov.

HAstigHed og rækkeVidde

...og sikker
teleCrane er konstrueret til at blive brugt på  
byggepladsen. den solide konstruktion og store 
fokus på sikkerhed gør den derfor til den idéel-
le makker for murer- og betonsjakket. to-knaps  
udløsning af griber samt en unik ”anti-jump”-funk-
tion sikrer at risikoen for personskader mini- 
meres.

Forhandler:

• 15 CM 

• 19 CM 

• 23 CM 

• 29 CM 

• 33 CM 

• 39 CM

• 30 x 30 • 40 x 40 • 50 x 50 


