
Po wprowadzeniu na rynek zestawu Booster Kit do wysięgnika żurawia 
gąsienicowego Terex® CC 8800-1, Terex Cranes oferuje teraz Booster Kit do 
mniejszego żurawia z tej rodziny - do Superlift 3800. Zestaw zwiększa 
sztywność głównego wysięgnika i zwiększa udźwig żurawia o 30%. Zestawy 
Booster Kit do żurawi Superlift 3800 są dostępne w długościach od 24 do 84 
metrów.

Elastyczna rama

Pozwala na łatwą konfigurację promienia przeciwwagi superliftu w zakresie od 

13 m do 21 m, przy pełnej przeciwwadze.

Podzielna podstawa

Zastępuje czasochłonną rekonfigurację przeciwwagi superliftu.

Obejrzyj wideo, aby zobaczyć jak te opcje zwiększą Twoją 

wydajność.

PODNIEŚ SWOJE ZYSKI

Osiągi.

Zwiększenie udźwigu do 30 %

Zwiększenie zasięgu dzięki dodatkowym wstawkom do systemu

Efektywność transportu.

System “Slide-in” umieszczania jednej sekcji wewnątrz drugiej - lepsze 
wykorzystanie ładowności pojazdów

Łatwość montażu.

Samomontaż wysięgnika głównego za pomocą masztu Superliftu - dla 
wszystkich konfiguracji

Upgrade dla wszystkich wyprodukowanych żurawi.

Wszystkie żurawie Superlift 3800 znajdujące się już na rynku mogą 
być wyposażone w Booster Kit

                                                                                       ZRÓB WIĘCEJ.

Dodatkowe opcje dla zwiększenia Twojej wydajności.

https://www.youtube.com/watch?v=Q6yvMNSE92g
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