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ett starkt val! 

Sennebogens senaste produktutveckling he-
ter 8160E EQ. En balansmaterialhanterare för 
energieffektivt, tungt arbete i hamnar, termi-
naler, skogs- och stålindustrin. 

Balans-teknologin bygger på hävstångsprincipen. En 
justerbar motvikt gör att maskinen alltid är perfekt ba-
lanserad, vilket ger energibesparingar upp till 50% jäm-
fört med en konventionell hydraulisk maskin.

Maskinen fi nns även med eldrift, vilket ger ytterligare 
besparingar. Man kan räkna med att 8160E använder 
ca 25% av den energi som motsvarande dieseldrivna 
maskiner.

8160E EQ
Balanskran

Balans-teknologi ger låga driftskostnader

NYHET!

Läs mer om våra materialhanterare på www.opsystem.se

• Kostnadseffektiv:
 75% lägre energiåtgång och lägre driftskostnad  
 jämfört med konventionella dieseldrivna maskiner.

• Fullt balanserad: 
 Maskinen är alltid i perfekt balans i alla lägen, 
 eftersom tyngdpunkten förblir central.

• Högsta säkerhet: 
 Lätt tillgänglig hytt servicepunkter och 
 maskinrum via stabila och breda gång-
 bord. LED-strålkastare och kameror.

• Lång räckvidd:
 Når en arbetsyta på hela
 2.300 m2 med 6 tons lyft- 
 kapacitet och 27 m räckvidd.

• Enkel service:
 Lättillgängliga hydraul-
 aggregat och centralt 
 placerade service-
 punkter.
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