Grote reikwijdte in
efficiënt laden
en lossen

Laden Lossen Bouwmaterialen
Kozijnen Transport Woonunits
Bigbags Dakkapellen

Wilt u prefab bouw- of betonelementen, containers, dakkapellen, kozijnen, bouwketen,
woonunits of kelders vervoeren? Met de kraanwagen van Rouwmaat is elke zware
lading eenvoudig op de juiste plaats te krijgen.

Deskundig, betrokken en thuis in de regio.

Regelt het gewoon!

Kraanwagen met mogelijkheden
De autolaadkraan biedt de mogelijkheid om zoveel mogelijk werkzaamheden met één
voertuig te doen. De laadkraan heeft een hefvermogen van maximaal 19.000 kg en een
reikwijdte van maximaal 22 meter.
De gecombineerde transport- en hijsfunctie van de autolaadkraan van Rouwmaat heeft
diverse voordelen:
•

efficiëntie in laden en lossen. Er is immers geen aparte kraan, heftruck of ander
middel nodig om de wagen te laden en te lossen;

•

door het geïntegreerde NCH-kabelafzetsysteem blijft de laadvloer volledig vlak.
Hierdoor is de autolaadkraan flexibel inzetbaar voor uiteenlopende werkzaamheden;

•

de kraanwagen is compact gebouwd en is daardoor ook bij beperkte ruimte optimaal
inzetbaar. Zo kunnen wij op de meest lastige losadressen dicht bij het werk hijsen
en lossen;

•

de kraanwagen is rondom luchtgeveerd zodat het gemakkelijk is om de wagen
waterpas en hoger of lager te zetten.

De autolaadkraan van Rouwmaat is inzetbaar voor hijswerken in combinatie met
transporten van onder andere:
- dakkapellen;

- bouwmaterieel;

- kozijnen;

- minisilo’s met metselmortel;

- dakpanelen;

- woonunits;

- (zee)containers;

- bigbags.

- (prefab) bouwelementen;

Rouwmaat zet het materieel slim in
Diverse bouwmaterialen vragen om verschillende vervoerscapaciteiten. Voor het laden
en lossen van zware elementen kan een kraanwagen uitkomst bieden. Rouwmaat is
gespecialiseerd in transport. Door de grote omvang en diversiteit van ons wagenpark
kunnen wij voor elk transport het juiste voertuig kiezen. Hierdoor is het mogelijk snel
in te spelen op de vele wisselende vragen van onze klanten. Onze chauffeurs hebben
jarenlange ervaring en voeren alle werkzaamheden met de hoogste mate van veiligheid
en vakkundigheid uit.
Rouwmaat regelt het gewoon!

Meer weten?
Neem voor de mogelijkheden
contact met ons op.

Den Sliem 93
7140 JG Groenlo
T (0544) 47 40 40

Regelt het gewoon!

E info@rouwmaat.nl
I www.rouwmaat.nl

De Rouwmaat Groep heeft vestigingen in Groenlo, Hengelo (Ov.), Enschede, Losser, Albergen, Rijssen, Dinxperlo, Zutphen, Ulft en Bocholt (Dld.).

