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Meer dan 2 meter minder opstelplaats  
door inschuifbare dissel

      Lengte 9,20 m                 Hoogte 2,60 m

- 2,20 m

• Snel en eenvoudig op te bouwen door 
 automatisch  stempelen
• Hydraulische wielaandrijving, zeer krachtig, 
 ook in moeilijk terrein
• 23 meter zijdelingse reikwijdte met 250 Kg 
• Zeer wendbaar en uiterst compact door 1 as 
 i.c.m. inschuifbare dissel

Geringe opstelplaats door inschuifbare dissel.

tsr-mastAl
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1.500 kg 800 kg 250 kg500 kg

Aanhangerkraan Vrachtwagenkraan

Voor meer informatie.



... comfortabel en veilig!

... licht & krachtig!

Automatisch stempelen ...
• Geheel automatisch af te stempelen met afstandsbediening
• Optimale positionering door automatisch waterpas stellen
• Variabel uitschuiven van de stempelbalken
• Traploze hoogte nivilering van de stempels

Stempelsysteem ...
• H-afstempeling voor optimale afstempeling
• Constante bewaking van iedere stempel op voldoende bodemdruk
• Aanpassing van de functie snelheid bij onvoldoende druk

Optimale bediening ...
• Hoogstmoderne, veilige, SPS besturing voor zowel kraan als  

hoogwerker bediening
• CAN-BUS besturing voor uitermate nauwkeurig werken
• Geleidelijke start - stop van de functies en dubbele cilinders in Jib en  

Mast om gecontroleerd te werken
• Radiografische afstandsbediening met LCD informatie Display 

TSR-Mastsysteem ...
• Hoge sterkte door speciale Aluminium legering
• Geen sterkte verlies door samensmelten van het materiaal bij geringe  

temperatuur. (de verbinding is zo sterk als het originele materiaal)
• Geringe windbelasting door open profiel
• Grote stijfheid door hogere materiaal sterktes op meest belaste punten.

Aandrijving ...
• Standaard uitgevoerd met zuinige Yanmar Dieselmotor
• Gering brandstofverbruik, kostenbesparing en minimale belasting voor  

het milieu
• Elektronische brandstofindicator zowel op kraan als LCD informatie display
• Standaard geluid gedempt uitgevoerd

Gebruiksvriendelijk ...
• Eenvoudige en snelle op- en afbouw
• Eindeloos draaibaar
• Afstandsbediening met LCD display
• Diagnose functie op kraan display

… voor de praktijk!

Een Feit: Klaas-Techniek ...

... zuinig & milieuvriendelijk!

... veilig & zeker!

... intelligent & innovatief! 
tsr-mast

Aluminium

Zuinige, 
onderhoudsarme  
dieselmotor



Handige extra‘s ...
• Praktische, ruime afsluitbare opbergvakken
• Veilig opbergen van machines en gereedschappen
• Voldoende opbergmogelijkheden op de kraan
• Hoogwaardige afwerking door aluminium traanplaat

Handige toebehoren ...
• Puinbak
• Pallethaak
• Hydraulische dakplatenklem
• Pannenklem/casettes
• Hoogwerker

 Hydraulische wielaandrijving ...
• Aandrijving dmv direct aangedreven tandwielverbinding
• Zeer krachtig, ook in moeilijk terrein
• Uitermate wendbaar door liftas
• Zeer goed zicht rondom door bediening middels afstandsbediening

 Hoogwerker ... 
• In korte tijd om te bouwen tot volwaardige hoogwerker
• Volautomatische nivilering 
• Enorme reikwijdtes  
• 230 V contactdoos in werkbak 

 Service & onderhoud ...
• Onderhoudsarm mast systeem 
• Hoge onderhouds interval 
• Adequate storings diagnose, op afstand uitleesbaar
• Keuring en onderhoud op locatie

... praktisch & veelzijdig!

... handig & beschermend!

... biedt standaard meer! K23-33 TSR City

... slim & flexibel!

... wenbaar & krachtig!

Meer informatie vind u op www.all-up.nl

... vertrouwd & kundig!
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Goede prestaties en reikwijdtes

www.all-up.nlOndervoorbehoud van technische wijzifgingen. Alle afmetingen en gewichten kunnen licht afwijken. Veranderingen 
aan bedieningen en werking blijven voorbehouden. Deze gegevens gelden enkel voor moment van het drukwerk.

• Automatische stempelfunctie

• Afstandsbediening met LCD informatie 

Display

• Hoogstmoderne, veilige, SPS besturing 

voor bediening 

• Uitvoerige praktijkdemonstratie

• Hoogwerkervoorbereiding volgens  

EN 280 norm

• Krachtige Dieselmotor

• Geheel in huisstijl leverbaar

• Hoogwaardige traanplaat afwerking

• Gekeurd volgens de TÜV normen

Standaard met:

Technische informatie

Hijslast (stand./optioneel) 1.500 kg
Haakhoogte 33,00 m
Stempelbreedte (min.) 2,72 m
Stempelbreedte (max.) 5,20 m
Trekkracht Hijslier 1.500 kg
Lengte Jib 4,87m
Lengte Jib 1x verlengd (800 kg) 8,12m
Lengte Jib 2x verlengd (500 kg) 10,20 m
Lengte Jib 3 x verlengd (250 kg) 12,22m
Afmetingen (LxBxH)  9,18x2,27x2,60 m
Totaalgewicht 3,5 t

Actieradius 

Last  Reikwijdte Hoogte
 1.500 kg 4,50 m 22,00 m
 1.000 kg 8,50 m 20,50 m
 800 kg 9,50 m 24,50 m
 500 kg 14,00 m 21,50 m
 350 kg 17,00 m 23,00 m
 250 kg 23,00 m 19,00 m
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B.V All-up.nl
Twentepoort Oost 37
7609 RG  ALMELO
Tel : 0546-544724
E: info@all-up.nl

Contact

Bedrijfsfilm


