Maeda minikranar
störst i världen

Det självklara valet
för minikrananvändare
över hela världen
Vi på AB Kranlyft i Mölnlycke utanför Göteborg kan kranar och lyftmaskiner. Ända sedan 1963 har vi
sålt, servat och utbildat inom området och under åren har vi byggt upp ett gott rykte när det gäller
service och support. Målsättningen har alltid varit att arbeta nära dig som kund och att ge det bästa
säljstödet – både före och efter leverans.
Numera är vi störst i Europa på Maeda minikranar och äger även agenturen för Afrika, Mellanöstern
och de forna öststaterna. Minikranar går en ljus framtid till mötes, tack vare den höga kvaliteten
och med tanke på hur kostnadseffektiva, miljövänliga och användarvänliga de är. Maeda minikranar
är det ideala valet för arbetsplatser som vill uppnå tidsvinster och kostnadsbesparingar med
säkerheten i fokus.
På AB Kranlyft arbetar vi varje dag vidare för att Maeda ska fortsätta vara det självklara
valet för minikrananvändare över hela världen. Välkommen att kontakta oss för att
se vad våra minikranar kan göra för dig!

”Det är många jobb som vi aldrig ens tänkt på som kranarbeten. Men tack vare den innovativa Maeda-serien kan
nu sådant som glasarbeten och liknande utföras mycket
snabbare och effektivare än någonsin tidigare.”
- Terho Laine, Rotator

Ett brett modellprogram
som enkelt gör samma
jobb som stora maskiner
Med ett väl avvägt modellprogram, en driftsäkerhet i särklass och hög användarvänlighet är Maeda
både maskinuthyrarens och slutanvändarens favorit. I sortimentet finns idag 8 olika modeller som
alla är både lättanvända och kostnadseffektiva lyftmaskiner. Och tack vare den kompakta konstruktionen och den goda manövreringsförmågan tar de enkelt hand om jobb som tidigare gjorts av
betydligt större maskiner. I början av 2014 kommer vi även att leverera ytterligare en modell, den
första Maedan med knäckbom.
Kranarna byggs sedan 1980 i Nagano i Japan och företagets marknadsandel är idag över 70 %.
En stor del av utvecklingen sker tillsammans med Komatsu, vilket borgar för en kvalitet i absolut
toppklass. De flesta av minikranarna har, förutom förbränningsmotorer, även 380V eldrift för att
skapa bästa tänkbara arbetsmiljö både ute och inne.
De resultat som Maeda minikranar idag skapar ute på arbetsplatser har gjort dem till mer eller
mindre ”måste ha”-produkter för exempelvis uthyrningsföretag och byggnadsbolag. Nya användningsområden tillkommer varje dag och vilken bransch du än tillhör kommer du upptäcka att Maeda
både uppfyller och överträffar dina behov.

MC104

MC174

MC285-2

MC305-2

Kapacitet: 995 kg
Lyfthöjd: 5.5 m
Maskinbredd: 60 cm

Kapacitet: 1720 kg
Lyfthöjd: 5.5 m
Maskinbredd: 59 cm

Kapacitet: 2820 kg
Lyfthöjd: 8.7 m
Maskinbredd: 75 cm

Kapacitet: 2980 kg
Lyfthöjd: 12.52 m
Maskinbredd: 128 cm

”Efter att ha studerat marknadens befintliga produktutbud,
kom vi fram till att Maeda bäst skulle uppfylla våra behov när
det gäller kvalitet och tillförlitlighet. Vi hade tidigare erfarenhet
av Maedas minikranar i vår uthyrningsverksamhet så vi kände
till deras kvalitet och tillförlitlighet och nu har vi beslutat oss för
att verkligen satsa på denna växande marknad.”
- Inköpschef, Cramo Sweden

MC405

LC383B

LC785B

LC1385B

Kapacitet: 3830 kg
Lyfthöjd: 20.7 m
Maskinbredd: 138 cm

Kapacitet: 2930 kg
Lyfthöjd: 9.3 m
Maskinbredd: 174 cm

Kapacitet: 4900 kg
Lyfthöjd: 20.3 m
Maskinbredd: 235 cm

Kapacitet: 6000 kg
Lyfthöjd: 22.0 m
Maskinbredd: 249 cm

Världens mest
sålda minikran
har oändliga
möjligheter
Om och om igen har Maedas innovativa maskiner visat hur användbara de
är. Möjligheterna och användningsområdena är i stort sett obegränsade.
Minikranarna används vid hallbyggen, av stensättare, glasmästare och
smidesverkstäder. De står till tjänst vid servicejobb i tunnlar, på
industrier, vid arenabyggen, husresningar och brobyggen. Du hittar
dem lika ofta på översta våningen i skyskrapan som i parkeringshusets
källare eller på helikopterfirmans serviceområde. Det händer till och
med att de flygs ut på fjället med helikopter för att bygga kraft- och
telestationer.
Smäckra nog att gå igenom en vanlig dörröppning och starka nog att
fullborda tunga lyft på upp till 6 ton. Så oavsett om du behöver ett lyft
har du sällan långt till världens mest sålda minikran. De hjälper alltifrån
byggare till servicepersonal runtom i världen att säkert, smidigt och
kostnadseffektivt få jobbet gjort. Låt Maeda hjälpa dig också!

EXPERTER
MINIKRANAR
maskin@mickestridhmaskin.se
www.mickestridhmaskin.se
070 - 692 78 25

”Vi valde Maeda och Kranlyft efter att ha
utvärderat minikransmarknaden. Maedas
minikranar är utmärkta produkter med hög kvalitet och bevisad lång livslängd. Kranlyft kunde också ge oss utbildning
på plats inom bara en vecka efter vår första kontakt.”
- Steven South, SGS

PÅ

”Vi tror starkt på den framtida marknaden för minikranar
eftersom de inte bara är en lösning som generellt är billigare
för slutanvändaren i jämförelse med andra alternativ, utan
också är en produkt som ofta kan utföra komplicerade jobb
både enklare och mycket snabbare.”
- Esa Leivo, Ramirent Finland

Edins tillhandahåller byggkranar,
mobilkranar, kranbilar och minikranar

Skanna QR-koden för mer info.
AB Kranlyft
Fibervägen 1, 435 33 Mölnlycke
Tel: 031-80 70 00
Richard Beiron: 0702-88 70 12
maedaminicranes.com
www.kranlyft.com

EKSTRANDS

Vi har förarutbildning
till truckar och
minikranar

www.truckuthyrning.nu
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