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INLEIDING
HEFOPLOSSINGEN
Penny Hydraulics ontwerpt en maakt al sinds 1978 
hefoplossingen op maat. In al die jaren hebben zij een 
uitgebreide reeks op voertuigen gemonteerde kranen en 
laadliften ontwikkeld.  De klant behoefte en de vragen uit 
de markt worden verwerkt in de product oplossingen. 
Deze oplossingen zijn op hun beurt uiteindelijk 
marktleidende laad en los producten geworden.

SWING LIFT KRANEN

De serie Swing Lift kranen begint 
met capaciteiten van 100 Kg en op 
maat gemaakte kraanarmlengtes voor 
kleine karretjes en gaat tot modellen 
met meer dan vier meter reikwijdte en 
capaciteiten van meer dan 500 Kg. 
Hoewel de kranen zeer compleet zijn 
uitgevoerd, kunt u altijd nog extra 
keuzes maken uit onze uitgebreide 
optielijsten: handmatig of hydraulisch 
zwenken, volledig draadloze afstands-
bediening, langere pilaar of andere 
lengte kabels, hydraulische- of 
elektrische lieren. 
 
De Swing Lift kranen zijn speciaal 
geschikt voor pick-ups, voertuigen 
met open laadbak, diepladers of 
bestelwagens en zorgen voor een 
betrouwbaar hulpmiddel met een 
bewezen duurzaamheid.

LAAD LIFTEN

De uitgebreide serie laad-plateaus met 
capaciteiten van 100 Kg tot 500 Kg 
bieden een variateit van mogelijkheden 
om efficient te laden en te lossen.

De speciaal aangepaste Load Lift uit 
deze serie wordt gebruikt door de 
postorder bedrijven voor het laden 
en lossen van postcontainers. 

De Side Lift wordt door lokale 
overheden en bijvoorbeeld banden-
fabrikanten gebruikt voor afleveringen 
langs de weg. 

VOERTUIGEN

Deze compacte en duurzame 
hulpmiddelen bij het laden zijn geschikt 
voor bijna alle commerciële voertuigen. 
Ook hiervoor is, waar toepasbaar, een 
uitgebreide serie opties beschikbaar. 
Denk bijvoorbeeld aan verschillende 
staal- soorten zoals aluminium 
plateaus, draadloze afstandsbediening, 
klantspecifieke plateaumaten, 
afrolbeveiliging, omkeersensoren 
en plateaurelingen.

GEBRUIKERS

De gebruikers variëren van 
eenmanszaken, ZZP-ers met één 
speciaal uitgerust voertuig tot grote 
fleetowners, zoals de belangrijkste 
spoorweg- en inframaatschappijen, 
nutsbedrijven, banden- en wit-goed 
distributie.

Penny Hydraulics is er trots op dat zij 
gecertificeerd leverancier is voor een 
aantal van de grootste autofabrikanten 
zoals Ford, VW, Renault en Nissan. 
Onze laadoplossingen zijn er dus 
voor elke toepassing! 

LAADKRANEN EN LAADLIFTEN CATALOGUS
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INHOUDSOPGAVE

Wij begrijpen dat u de geruststelling 
zoekt van een goed georganiseerd 
onderhoudsprogramma waarmee u 
volledig voldoet aan de wetgeving. 
We kunnen u daarom verschillende 
uiterst volledige pakketten bieden.

SERVICEPAKKET
Met een servicepakket wordt 
gegarandeerd dat uw installatie een 
betrouwbare werking blijft houden 
gedurende de gehele levensduur. 
Extra ondersteuning kan worden 
geleverd door plaatsing van het 
laadsysteem in onze werkplaats. 

NORMEN
Alle producten zijn ontworpen, 
ontwikkeld en geproduceerd onder 
strenge Europese kwaliteits- en 
veiligheidsnormen in de productie 
faciliteit in het Verenigd Koninkrijk. 
De producten worden vervaardigd 
in overeenstemming met ISO 9001.

Of u nu een laadplateau nodig heeft 
voor 100 of 250 Kg op een voertuig, 
een kraan voor 500 Kg. voor een 
compleet wagenpark, of juist iets dat 
nog niet bestaat. Neem contact met 
ons op en ontdek dat veelzijdigheid 
de kracht is van Penny Hydraulics 
producten.
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SWING LIFT 
KJ150/1M SERIE 

Het instap model van de Penny kranen range is de KJ150. 
Deze bestelwagen kraan hijst tot 150 Kg. De zwenkarm van 
één meter heeft twee draaipunten, waardoor alle posities 
binnen de reikwijdte bereikbaar zijn.

SWING LIFTEN VOOR BESTELWAGENS

 ARBO TIL HULP

TOEPASSINGEN

 ► Infrabeheer
 ► Bouw en Klusbedrijven
 ► Water (zuivering) bedrijven
 ► Brandweer en reddingsdiensten

KENMERKEN

 ► Lastbegrenzer tot de maximale werklast van 150 Kg
 ► Compact ontwerp waardoor minimale laadruimte is 
benodigd

 ► Licht gewicht kraan ontwerp van 26 Kg (excl. pilaar)
 ► Eenvoudig gebruik
 ► Twee knops bediening met rode stop knop
 ► Gespoten in Penny Hydraulics oranje
 ► Eenvoudig demonteerbaar

LICHTE & COMPACTE KRAAN

OPTIES

 ► Ook tot maximaal 100 Kg capaciteit 
af te regelen.

 ► Zij montage scharnierstuk, voor 
extra flexibiliteit

 ► Zowel in 12 als 24V DC leverbaar
 ► Opmaat gemaakte voertuig 
specifieke pilaar

 ► Een andere kleur laadkraan passend 
in uw vloot
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SWING LIFTEN VOOR BESTELWAGENS

KJ150/1M
SWING LIFT

Zij aanzicht

Voor aanzicht
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SWING LIFT 
KJ250/1M SERIE

Speciaal ontworpen voor elke bestelwagen. Deze 
scharnierende kranen bieden een complete flexibiliteit 
waarmee lasten op elke gewenste positie binnen het bereik 
nauwkeurig kunnen worden gepositioneerd. Ook verkrijgbaar 
met een kraanarm van 1,5 of 2 meter lengte.

SWING LIFTEN VOOR BESTELWAGENS

 HIJST TOT 250 KG

TOEPASSINGEN

 ► Infra 
 ► Bouw
 ► Nutsbedrijven
 ► Brandweer en reddingsdiensten

KENMERKEN

 ► Hijst tot 250 Kg – ideaal voor gasflessen en kleine 
fabrieksonderdelen

 ► Lastbegrenzer – hijst niet zwaarder dan 250 Kg 
 ► Laag eigengewicht van de kraan, ongeveer 27 Kg
 ► Compact ontwerp maakt optimaal gebruik van de laadruimte
 ► Volledig demonteerbaar – kan worden ingezet op andere 
voertuigen of helemaal worden verwijderd. Kan worden 
overgeplaatst naar nieuwe of vervangende voertuigen 

 ► Eenvoudig door één persoon te bedienen
 ► Eenvoudig te onderhouden (met lange service-intervallen)

OPTIES

 ► Kraanarmlengte op maat voor 
specifieke toepassingen

 ► 100 Kg en 150 Kg uitvoeringen ook 
verkrijgbaar

 ► Keuze tussen 12 Volt of 24 Volt 
werking op voertuigaccu

 ► Radiografische afstandsbediening
 ► Extra scharnierpunt voor een nog 
grotere flexibiliteit

 ► Extra pilaarhoogte
 ► Extra kabellengte – 9 meter
 ► Extra voertuig energie voorziening
 ► Steunpoot voor buiten het voertuig 
om de vering te ontlasten.

 ► Montagesets ten behoeve van 
bestelbus 

BEREIKT ALLE POSITIES 

BINNEN DE REIKWIJDTE
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SWING LIFTEN VOOR BESTELWAGENS

KJ250/1M
SWING LIFT

Zij aanzicht

Boven aanzicht kraanarmbereik
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SWING LIFT 
KJ250/1,5M

De nieuwe KJ250/1,5 is een scharnierende kraan met een 
bereik van anderhalve meter, die eenvoudig te bedienen, 
betrouwbaar en bewezen duurzaam is. Waarbij een veilige en 
efficiënte manier om lasten te verplaatsen ontstaat, voor alle 
type voertuigen. Ook verkrijgbaar met een kraanarm van 1 of 2 
meter lengte.

SWING LIFTEN VOOR BESTELWAGENS

TOEPASSINGEN

 ► Infra 
 ► Bouw
 ► Nutsbedrijven
 ► Brandweer en reddingsdiensten

KENMERKEN

 ► Hijst tot 250 Kg – ideaal voor gasflessen en kleine 
fabrieksonderdelen

 ► Lastbegrenzer – hijst niet zwaarder dan maximale werklast
 ► Laag eigengewicht van de kraan, ongeveer 31 Kg
 ► Compact ontwerp maakt optimaal gebruik van de 
laadruimte

 ► Volledig demonteerbaar – kan worden ingezet op andere 
voertuigen of helemaal worden verwijderd.   
Hierdoor maximale flexibiliteit binnen een vloot

 ► Kan worden overgeplaatst naar nieuwe of vervangende 
voertuigen 

 ► Eenvoudig door één persoon te bedienen
 ► Eenvoudig te onderhouden (met lange service-intervallen)OPTIES

 ► Kraanarmlengte op maat voor 
specifieke toepassingen

 ► 100 Kg en 150 Kg uitvoeringen ook 
verkrijgbaar

 ► Keuze tussen 12 Volt of 24 Volt 
werking op voertuigaccu

 ► Radiografische afstandsbediening
 ► Extra scharnierpunt voor een nog 
grotere flexibiliteit

 ► Extra pilaarhoogte
 ► Extra kabellengte – 9 meter 
 ► Extra voertuig energie voorziening
 ► Steunpoot voor buiten het voertuig 
om de vering te ontlasten.

 ► Montagesets ten behoeve van 
bestelbus 

 DE ARBO OPLOSSING

BEREIKT 1,5 METER
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SWING LIFTEN VOOR BESTELWAGENS

KJ250/1,5M
SWING LIFT

Zij aanzicht
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SWING LIFT 
KJ250/2M

De nieuwe KJ250/2 is een scharnierende kraan met 
een bereik van twee meter, die eenvoudig te bedienen, 
betrouwbaar en bewezen duurzaam is. Waarbij een veilig en 
effieciënte manier om lasten te verplaatsen ontstaat, voor 
alle typen voertuigen. Ook verkrijgbaar met een kraanarm 
van 1 of 1,5 meter lengte.

SWING LIFTEN VOOR BESTELWAGENS

 EENVOUDIG TE BEDIENEN

TOEPASSINGEN

 ► Infra 
 ► Bouw
 ► Nutsbedrijven
 ► Brandweer en reddingsdiensten

KENMERKEN

 ► Hijst tot 250 Kg - ideaal voor bijvoorbeeld trottoirbanden
 ► De kraan van 2 meter zwenkarm met twee draaipunten 
waardoor de gebruiker een bereik heeft van 4 meter

 ► Lastbegrenzer - hijst niet meer dan maximale werklast
 ► Laag eigengewicht van de kraan, ongeveer 50 Kg / 98 Kg
 ► Compact ontwerp maakt optimaal gebruik van de 
laadruimte

 ► Volledig demonteerbaar - kan worden ingezet op andere 
voertuigen of helemaal worden verwijderd. Hierdoor 
maximale flexibiliteit binnen een wagenpark

 ► Kan worden overgeplaatst naar nieuwe of vervangende 
voertuigen 

 ► Eenvoudige bediening - RPT uitvoering kan worden ingezet 
en bediend vanaf de grond

 ► Veelzijdig - kan worden gebruikt om zware apparatuur te 
hijsen

OPTIES

 ► 150 Kg versie tevens verkrijgbaar
 ► Keuze tussen 12 V of 24 V werking op 
voertuigaccu

 ► Radiografische afstandsbediening
 ► Montagevoet onder of boven op de 
laadvloer

 ► Extra pilaarhoogte
 ► Extra kabellengte – 9 meter 
 ► Extra voertuig energie voorziening
 ► Steunpoot voor buiten het voertuig om 
de vering te ontlasten.

 ► Montagesets ten behoeve van bestelbus 

GROOT BEREIK (2 METER)



NL +31(0)88 7865300 |  nl@wiegel.eu  |  BE +32(0)3 3551100 |  be@wiegel.eu  | www.wiegel.eu 11

SWING LIFTEN VOOR BESTELWAGENS

KJ250/2M
SWING LIFT

KJ250/2 draaibereik 360º voor pick-upsZij aanzicht

Zij aanzicht
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SWING LIFT 
ML250

Een lichtgewicht, demonteerbare, elektrische kraan met 
een capaciteit van 250 Kg. Ideaal voor pick-ups, open 
laadbakken, diepladers en bestelwagens.

TOEPASSINGEN

SWING LIFTEN VOOR LAADBAKKEN & BESTELWAGENS

 COMPACT EN INKLAPBAAR

 ► Infra 
 ► Bouw
 ► Nutsbedrijven
 ► Algemeen

KENMERKEN

 ► Hijst 250 Kg in alle standen van de zwenkarm
 ► Afstandsbediening
 ► Eenvoudig te demonteren
 ► Laag eigengewicht van de kraan, ongeveer 23 Kg
 ► Lichtgewicht pilaar verkrijgbaar voor bestelwagens
 ► Montagevoet onder of op de laadvloer voor pick-ups
 ► Beveiligd tegen overbelasting
 ► Compact ontwerp - inklapbaar
 ► Eenvoudig te installeren

OPTIES

 ► Keuze tussen 12 Volt of 24 Volt 
werking op voertuigaccu

 ► Montageset t.b.v. bestelbus type en 
merk specifiek

 ► Radiografische afstandsbediening
 ► Extra kabellengte - 9 meter 
 ► Extra pilaarhoogte
 ► Extra voertuig energie voorziening
 ► Steunpoot voor buiten het voertuig 
om de vering te ontlasten.

250 KG HIJSCAPACITEIT
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SWING LIFTEN VOOR LAADBAKKEN & BESTELWAGENS

ML250
SWING LIFT

Zij aanzicht
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SWING LIFT 
ML500

Een licht industriële elektrische kraan voor pick-ups, open 
laadbakken, diepladers en bestelwagens. De kraan is 
voorzien van een uitschuifbaar kraanarmdeel.

TOEPASSINGEN

 ► Bouw
 ► Nutsbedrijven & milieu techniek
 ► Brandweer en reddingsdiensten
 ► Automotive

KENMERKEN

 ► Hijst 500 Kg in alle standen van de zwenkarm
 ► Afstandsbediening
 ► Eenvoudig te demonteren
 ► Laag eigengewicht van de kraan,     
ongeveer lang 48 Kg / kort 44 Kg

 ► Montagevoet onder of op de vloer voor pick-ups
 ► Beveiligd tegen overbelasting
 ► Compact ontwerp - inklapbaar
 ► Handmatige zwenkarmverlenging met drie hoogte-
instellingen

 ► Eenvoudig te installeren

OPTIES

 ► Keuze tussen 12 Volt of 24 Volt 
werking op voertuigaccu

 ► Montageset
 ► Extra kabellengte tot 9 of 12 meter.
 ► Radiografische afstandsbediening
 ► Extra pilaarhoogte
 ► Extra voertuig energie voorziening
 ► Steunpoot voor buiten het voertuig 
om de vering te ontlasten.

 ► Montagesets ten behoeve van 
bestelbus 

 COMPACT EN INKLAPBAAR

HIJST TOT 500 KG IN 

ALLE KRAAN POSITIES

SWING LIFTEN VOOR LAADBAKKEN & BESTELWAGENS
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ML500
SWING LIFT

SWING LIFTEN VOOR LAADBAKKEN & BESTELWAGENS

ML500 LB voor pick-ups, 

open laadbakken en diepladers 

ML500 SB 

voor bestelwagens

ML500 LB

ML500 SB

Zij aanzicht

Zij aanzicht
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SWING LIFT 
F500

Deze extreme compacte elektrische kraan tilt en positioneert 
ladingen tot 500 Kg veilig en efficient. Bovendien neemt deze 
compacte kraan weinig ruimte en laadvermogen in beslag. 

De F500 is bij uitstek geschikt voor montage op pick-ups, 
open laadbakken en aanhangwagens.

SWING LIFTEN VOOR LAADBAKKEN & BESTELWAGENS

 COMPACTE KRAAN 

TOEPASSINGEN

 ► Infra
 ► Bouw
 ► Nutsbedrijven
 ► Hoveniers

KENMERKEN

 ► Hijst 500 Kg in alle standen van de zwenkarm 
 ► Afstandsbediening
 ► Laag eigengewicht van de kraan, ongeveer 73 Kg
 ► Beveiligd tegen overbelasting
 ► Compact ontwerp - inklapbaar
 ► Handmatige zwenkarmverlenging met drie hoogte-
instellingen 

 ► Eenvoudig te installeren

OPTIES

 ► 12 Volt of 24 Volt werking op 
voertuigaccu 

 ► Radiografische afstandsbediening
 ► Montageset
 ► Extra kabellengte tot 9 of 12 meter.
 ► Extra pilaarhoogte
 ► Extra voertuig energie voorziening
 ► Steunpoot voor buiten het voertuig 
om de vering te ontlasten.

360° DRAAI BEREIK
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F500
SWING LIFT

SWING LIFTEN VOOR LAADBAKKEN & BESTELWAGENS

Zij aanzicht

Zij aanzicht 

ingeklapt
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SWING LIFT 
FV500

De nieuwe Swing Lift FV500 laat de zwenkarm hydraulisch 
zwenken, tillen, zakken en kraanarm verlengen. Dit voor 
beheerst, nauwkeurig en veilig werken. Zijn 500 Kg 
hefcapaciteit maakt het verticaal werken onder grondniveau 
mogelijk. Hierdoor is het de ideale oplossing voor lokale 
autoriteiten en nutsbedrijven.

SWING LIFTEN VOOR LAADBAKKEN & BESTELWAGENS

 VOLLEDIG HYDRAULISCH

TOEPASSINGEN

 ► Waterschap
 ► Bouw en infra
 ► Nutsbedrijven
 ► Brandweer en reddingsdiensten

KENMERKEN

 ► Hijst 500 Kg in alle standen van de zwenkarm
 ► Geschikt voor toepassing op bestelwagen en chassis
 ► Laag eigengewicht, maximaal laadvermogen
 ► Compact ontwerp, geïntegreerde olietank en 
motorpompunit maximaliseren de laadruimte

 ► Standaard afstandsbediening 
 ► Volledig hydraulische werking - zwenkarm tillen, zakken, 
verlengen en zwenken

 ► Elektrische lier voor ondergrondse toepassingen
 ► Standaard ingebouwde beveiliging tegen overbelasting

OPTIES

 ► Montageframe met geïntegreerde 
steunpoten

 ► 12 Volt of 24 Volt werking op 
standaard voertuigaccu 

 ► Extra kabellengte tot 9 of 12 meter.
 ► Extra pilaarhoogte
 ► Zwenkstoppers
 ► Extra voertuig energie voorziening
 ► Steunpoot voor buiten het voertuig 
om de vering te ontlasten.

 ► Montagesets ten behoeve van 
bestelbus 

VOOR ONDERGRONDSE 

TOEPASSINGEN
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FV500
SWING LIFT

SWING LIFTEN VOOR LAADBAKKEN & BESTELWAGENS

FV500 voor pick-ups, 

open laadbakken en diepladers 

FV500 voor bestelwagens

Zij aanzicht

Zij aanzicht 

ingeklapt

Zij aanzicht

Zij aanzicht 

ingeklapt
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SIDE LIFT
250

De Side Lift 250 is speciaal ontwikkeld voor wagens van 
3,5 ton of meer. Hiermee kunnen bestellingen direct op de 
stoep worden afgezet, waardoor het veilig werken is en 
de benodigde laad en los ruimte minimaal is. Ideaal voor 
gebruik bij open laadbak of gesloten carrosserieën.

SIDE LIFTEN VOOR WAGENS TOT 17 TON

 EENVOUDIGE INSTALLATIE

TOEPASSINGEN
 ► Postbedrijven / pakketdiensten 
 ► Lokale autoriteiten 
 ► Bandenindustrie
 ► Infra 
 ► Bouw

KENMERKEN

 ► Hydraulisch aangedreven voor een soepele en beheerste 
werking

 ► Eenvoudige installatie zonder laswerkzaamheden
 ► 12 Volt of 24 Volt uitvoeringen verkrijgbaar
 ► Minimale afname in laadvermogen van het voertuig
 ► Voor lading tot 250 Kg
 ► Afstandsbediening en mechanische bediening
 ► Hydraulisch beveiligd tegen overbelasting
 ► Totaal eigengewicht van 95 Kg

OPTIES

 ► Radiografische afstandsbediening
 ► Uitklapbare plateaus
 ► Avfwijkende maatvoering

VOOR VRACHTEN TOT 250 KG
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250
SIDE LIFT

SIDE LIFTEN VOOR WAGENS TOT 17 TON

Zij aanzicht

Boven aanzicht
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LICHTGEWICHT LOAD LIFT 
LL100

Deze handige Lichtgewicht LaadLift met een hefvermogen
van 100 Kg is robuust en ideaal voor distributie doeleinden. 
In het compacte ontwerp van deze efficiënte laadlift is er 
maximaal laadvermogen en laadruimte over in de bestelwagen. 
Het is de perfecte oplossing voor bijvoorbeeld het afleveren 
van witgoed, het laden en lossen van gereedschapskisten 
of het meenemen van machineonderdelen.

TOEPASSINGEN

 ►  Distributie
 ►  Onderhoudsdiensten
 ► Automotive
 ► Service

KENMERKEN

 ► Ontworpen voor positionering bij de achterdeuren 
 ►  Standaard 100 Kg maximale werklast 
 ► Opklapbaar platform
 ►  Bediening met duidelijke drukknoppen 
 ►  Elektrisch aangedreven 
 ►  Compact ontwerp voor maximale werkruimte 
 ►  Laag eigen gewicht van ongeveer 47 Kg 
 ►  Eenvoudig te installeren 
 ►  12 Volt of 24 Volt werking op (voertuig)accu 

OPTIES

 ► Bevestigingsrails t.b.v. het zekeren  
van de lading

 ►  Radiografische afstandsbediening 
 ►  Verhoging tot 150 Kg maximale werklast 
(hydraulisch)

 ► Accessoire accu / energie voorziening
 ► Installatie materiaal 

 EENVOUDIG IN GEBRUIK

COMPACT & LICHT GEWICHT
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LL100
LOAD LIFT

Zij aanzicht (uitgeklapt)
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LOAD LIFT 
250

Een lichtgewicht en compact liftplateau voor het beladen van 
bestelwagens via de zijdeur of achterdeuren. Laden of lossen 
binnen een halve minuut. Zonder voertuig aanpassingen een 
sterke en compacte laadlift. De Loadlift is er ook in een 
500 Kg uitvoering.

LOAD LIFTEN VOOR BESTELWAGENS

TOEPASSINGEN

 ► Bouw
 ► Nutsbedrijven / onderhoudsdiensten
 ► Brandweer en reddingsdiensten
 ► Automotive
 ► Service en onderhoud

KENMERKEN

 ► Voor zijdeur of achterdeuren
 ► Standaard 250 Kg maximale werklast
 ► Hydraulisch aangedreven
 ► Op afstand bedienbaar
 ► Beveiligd tegen overbelasting
 ► Compact ontwerp voor maximale werkruimte
 ► Laag gewicht van ongeveer 100 Kg 
 ► Eenvoudig te installeren

OPTIES

 ► Klantspecifieke platform maten
 ► Speciale bandenlift met profielklem
 ► Radiografische afstandsbediening
 ► Verhoging tot 350 Kg maximale werklast
 ► Extra voertuig energie voorziening
 ► 12 Volt of 24 Volt werking op voertuigaccu

 SNEL EN BETROUWBAAR

COMPACT & LICHT GEWICHT
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250
LOAD LIFT

LOAD LIFTEN VOOR BESTELWAGENS

Zij aanzicht

Voor aanzicht 

(ingeklapt)
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LOAD LIFT 
Y250

Een lichtgewicht en compact laadlift voor het laden van 
rolcontainers via de achterdeuren. Speciaal ontwikkeld voor 
de post. Hiermee kunnen post containers snel en eenvoudig 
laden en losen. 

LOAD LIFTEN VOOR ROLCONTAINERS

TOEPASSINGEN

 ► Postbezorging
 ► Gezondheidszorg
 ► Fijnmazige / stedelijke distributie
 ► Spoed koerier
 ► Apotheek

KENMERKEN

 ► Automatische rolstops met handbediening
 ► Montage aan de binnenzijde van het voertuig voorkomt 
schade door verkeersdrempels en onbevoegd gebruik

 ► Standaard 250 Kg maximale werklast
 ► Hydraulisch aangedreven
 ► Handmatige back-up mogelijkheid bij accustoring
 ► Vaste bediening en afstandsbediening
 ► Beveiligd tegen overbelasting
 ► Compact ontwerp voor maximale werkruimte
 ► Laag eigengewicht
 ► Duurzaam - ideaal voor verschillende werkzaamheden in 
stedelijke en landelijke gebieden

OPTIES

 ► Klantspecifieke plateaumaten
 ► Radiografische afstandsbediening
 ► Verhogen van maximale werklast  
mogelijk naar 300 Kg

 ► 12 Volt of 24 Volt werking op voertuigaccu
 ► Extra voertuig energie voorziening

 ROLCONTAINER LAADLIFT

AUTOMATISCHE ROLSTOP
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Y250
LOAD LIFT

LOAD LIFTEN VOOR ROLCONTAINERS

Zij aanzicht

Voor aanzicht 

ingeklapt

Platformmaten

(klantspecifiek mogelijk)
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LOAD LIFT 
500

Een lichtgewicht en compact liftplateau. Nog nooit ging het 
beladen van bestelwagens zo efficiënt, als via de zijdeur of 
achterdeur. De compacte laadlift is eenvoudig te monteren 
bij de laaddeuren van het voertuig.

LOAD LIFTEN VOOR BESTELWAGENS

TOEPASSINGEN

 ► Bouw / Service
 ► Nutsbedrijven / onderhoudsdiensten
 ► Brandweer en reddingsdiensten

KENMERKEN

 ► Voor zijdeur of achterdeuren
 ► Standaard 500 Kg maximale werklast
 ► Hydraulisch aangedreven
 ► Op afstand  bedienbaar
 ► Beveiligd tegen overbelasting
 ► Compact ontwerp voor maximale werkruimte
 ► Laag gewicht van ongeveer 120 Kg 
 ► Eenvoudig in gebruik

OPTIES

 ► Klantspecifieke plateaumaten
 ► Radiografische afstandsbediening
 ► Speciale bandenlift of haspel
 ► 12 Volt of 24 Volt werking op voertuigaccu
 ► Extra voertuig energie voorziening

 SNEL LIFTPLATEAU

OP AFSTAND BEDIENBAAR
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500
LOAD LIFT
Zij aanzicht

Voor aanzicht 

ingeklapt
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LOAD LIFTEN VOOR BANDEN VAN VRACHTWAGENS

 EENVOUDIG TE BEDIENEN

LOAD LIFT 
SWL

Deze Single Wheel Lift lost alle problemen op die 
samenhangen met het optillen en herstellen van banden voor 
vrachtwagens. De lift heeft een maximale werklast (maximale 
werklast) van 125 Kg die zelfs nog kan worden vergroot 
tot 350 Kg. Het roll-on /roll-off plateau en de gemakkelijk 
te bedienen vergrendeling vormen een ideale hulp bij het 
herstellen van banden. Bij mooi weer buiten, bij slecht weer 
in het voertuig.

TOEPASSINGEN

 ► Truckservice
 ► Bandenindustrie

KENMERKEN

 ► Hydraulisch aangedreven
 ► Geschikt voor zij- en achterdeur
 ► Afstandsbediening en vaste bediening
 ► Roll-on/roll-off plateau
 ► Hydraulisch beveiligd tegen overbelasting
 ► Standaard 125 Kg maximale werklast
 ► Deugdelijke lading vergrendeling

OPTIES

 ► Radiografische afstandsbediening
 ► Klantspecifieke plateaumaat
 ► Verhoging tot 350 Kg maximale werklast
 ► Profielklem
 ► Extra voertuig energie voorziening

ROLL-ON/ROLL OFF PLATEAU
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SWL
LOAD LIFT

LOAD LIFTEN VOOR BANDEN VAN VRACHTWAGENS

Zij aanzicht

Voor aanzicht 

ingeklapt
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TRAINING, PLAATSING EN SERVICE

Nederland
Carolus Clusiuslaan 3
2215 RV Voorhout

Plaza 24 D
4782 SK Moerdijk

T +31(0)88 7865300
F +31(0)88 7865399
E nl@wiegel.eu

Belgie
Postbus 56
2160 Wommelgem

T +32(0)3 3551100
F +32(0)3 3551105
E be@wiegel.eu

Duitsland
Herrenpfad-Süd 30
41334 Nettetal

T +49 (0)2157 1260381
F +49 (0)2157 1260382
E de@wiegel.eu

Ludwig-Erhard-Straße 36
64653 Lorsch

Wiegel Transport Equipment is importeur 
van gerenommeerde A-merken voor 
systemen die worden gebruikt op lichte 
en zware bedrijfsvoertuigen. 

Wiegel heeft vestigingen in Nederland, 
België en Duitsland en is onderdeel 
van de Stokvis Group. 

Wilt u meer weten over de Penny Hydraulics 
oplossingen? Neem vrijblijvend contact op. 
Wij helpen u graag!

TRAINING

Voor de Penny Hydraulics producten 
is het mogelijk door deskundige 
instructeurs een trainingen te krijgen 
voor zowel de lift- als de hijsapparatuur. 
Een training omvat zowel een praktisch 
als een theoretisch gedeelte.

PLAATSING

Wij hebben een team technici om uw 
hijs of liftinstallaties te servicen en 
te onderhouden. Daarnaast hebben 
wij ook een partner netwerk om de 
installaties bij u in de buurt te plaatsen. 
Dit garandeert dat uw kraan of lift 
perfect wordt geplaatst en dat de 
verplaatsings- en stilstandtijd voor het 
voertuig zo kort mogelijk is.

SERVICE

De huidige wetgeving stelt dat hijs 
en hefwerktuigen in goede conditie 
moeten zijn. Zo moeten de producten 
periodiek nagekeken worden. Het is 

raadzaam deze door een bevoegd 
persoon uit te laten voeren. Onze 
producten bieden niet alleen handige 
oplossingen en buitengewoon veel 
waar voor hun geld, ze staan ook 
garant voor…

 ► Meer productiviteit
 ► Hogere efficiency
 ► Meer flexibiliteit in het werk
 ► Minder letselclaims
 ► Minder schade aan apparatuur en 
het voertuig

 ► Minder stilstand van het voertuig
 ► Volledige goedkeuring op het gebied 
van regels voor het werk met de 
huidige wetgeving op het gebied van 
gezondheid en veiligheid.

De kracht, betrouwbaarheid en lage 
onderhoudskosten van al onze kranen 
en laadliften leiden tot minder stilstand 
en een rendabele werking tijdens de 
hele levensduur. 
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Nederland Carolus Clusiuslaan 3 2215 RV Voorhout NL T +31(0)88 7865300 E nl@wiegel.eu
Belgie Postbus 56 2160  Wommelgem T +32(0)3 3551100 E be@wiegel.eu wiegel.eu

Leveringsoverzicht 

Liertechniek
• Hijslieren
• Treklieren
• Afstandsbedieningen
• Kabels
• Montagesets

Energietechniek
• Omvormers en acculaders
• Monitoren en bedieningen
• Omvormer-lader combinaties
• Generatoren
• Accu’s

Laad- en lossystemen
• Laadkranen
• Laadliften
• Rolzeilaandrijvingen

Verlichtingssystemen
• Lichtbalken
• Zwaailampen
• Sirenes
• Zoeklampen
• Werkverlichting

Camerasystemen
• Monitoren
• Camera’s
• Kabels
• Switchers
• Recorders

Afstandsbedieningen
• Draadloze sets
• Besturingen
• Specials en maatwerk

Aandrijftechniek
• Tractiemotoren
• Pompmotoren
• AC synchroonmotoren 

en besturingen

Service
Met haar vestigingen in Nederland, Belgie en 
Duitsland is Wiegel in staat snel service te 
verlenen waar en indien nodig.

Tanktransportsystemen
• Compressoren
• Complete kits
• Vloeistofpompen
• Hydraulische koelers


