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Overzicht Paus aanhangerkranen

Aanhangerkranen kopen begint bij HOCAP
Bij HOCAP vindt u een verrassend assortiment aanhangerkranen 
voor veilig en efficiënt werken op hoogte. U bent bij ons verze-
kerd van uitstekende kwaliteit en een prijs die past bij uw budget. 
HOCAP heeft een eigen werkplaats met ervaren monteurs en een 
mobiele servicedienst. Optimaal onderhoud tegen scherpe prijzen 
is dus gegarandeerd. Deze brochure bied een overzicht van de PTK 
Serie aanhangerkranen van Paus. 

De aanhangerkraan kopen die past bij uw werkzaamheden
Een uitstekend advies, voorafgaand aan de koop, is wat u kunt 
verwachten bij HOCAP. Zo weet u zeker dat de aanhangerkraan die 
u aanschaft precies past bij uw werkzaamheden. Of u nou binnen 
werkt of buiten, in een winkelcentrum of aan de haven.

Kwaliteitskeurmerk
De aanhangerkranen zijn geproduceerd volgens de Machine richtlijn 
EN280 hebben een CE-markering en zijn gekeurd door een onaf-
hankelijke keuringsinstantie.
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Paus Aanhangerkranen

Mastconstructie
Robuuste mastconstructie 
met hoogwaardige alumi-
nium profielen. 

Afstandsbediening
Voor zowel rijden, 
stempelen en hijsen 
is de PAUS aanhan-
gerkraan radiogra-
fisch bestuurbaar. 
Elke functie is zeer 
nauwkeurig apart te 
bedienen. De accula-
der is geïntegreerd in 
de machine.

Hydraulische 
lier
Standaard 
uitgerust met 
hydraulische lier. 

Lift-as
Tijdens het rijden 
met de afstands-
bediening wordt de 
achteras gelicht om 
het manoeuvreren 
op de bouwplaats te 
vereenvoudigen.

Afwerking
De aluminium bodemaf-
werking en de opberg-
boxen maken de kraan 
compleet. Daarnaast is 
de motorunit bekleed 
met geluidsreducerende 
afwerking.

Inklapbare dissel
Om de compactheid 
te optimaliseren 
wordt de dissel onder 
de hoofdmast gescho-
ven. 

Automatische 
stempeling
Door de automatische 
stempeling is het 
werken met de PAUS 
aanhangerkranen snel 
en efficiënt.

Eigenschappen

Max. hijscapaciteit 1.000 kg

Max. hijshoogte 27.00 m

Max. vlucht 21.00 m

Bediening Radiografisch

Transportafmetingen 8.15 x 2.18 x 2.32 m

Eigen gewicht compleet 2.900 kg

Aandrijving Benzinemotor Honda 16.5 kW

Hijssnelheid 0-45 meter / minuut

Rotatie 440º

MOGELIJKHEID  
OM TE LEASEN

Bij HOCAP heeft u de mo-
gelijkheid om uw aankoop 
te financieren door middel 
van leasing. Onze verkoop-
adviseurs kunnen u inlich-
ten over welk vast maand-

bedrag u dan betaald.

KRACHT

HOOGTE KRAAN

BEREIKBAARHEID

NAUWKEURIGHEID

MACHINIST AANGERADEN?

AANHANGER-
KRAAN 
PTK 27

“De meest compacte kraan in zijn klasse”

De hijscapaciteit van 1 ton gecombineerd met het zijdelingse bereik 
en de maximale stabiliteit maakt deze aanhangerkaan tot een unie-
ke kraan. Door het lage eigen gewicht kan de kraan achter een auto 
naar de bestemming worden getransporteerd. Dankzij de wegklap-
bare dissel heeft de kraan maar een minimale opstelplaats nodig. 

Optioneel

Aandrijving Dieselmotor YANMAR

Rotatie  360º continu  

Comfort pakket Radiografisch rijden en af  
 stempelen 
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Paus Aanhangerkranen

MOGELIJKHEID  
OM TE LEASEN

Bij HOCAP heeft u de mo-
gelijkheid om uw aankoop 
te financieren door middel 
van leasing. Onze verkoop-
adviseurs kunnen u inlich-
ten over welk vast maand-

bedrag u dan betaald.

AANHANGER-
KRAAN 
PTK 31
KRACHT

HOOGTE KRAAN

BEREIKBAARHEID

NAUWKEURIGHEID

MACHINIST AANGERADEN?

Mastconstructie
Robuuste mastconstructie 
met hoogwaardige alumi-
nium profielen. 

Hydraulische lier
Standaard uitgerust 
met hydraulische lier. 

Afstandsbediening
Voor zowel rijden, 
stempelen en hijsen 
is de PAUS aanhan-
gerkraan radiogra-
fisch bestuurbaar. 
Elke functie is zeer 
nauwkeurig apart te 
bedienen. De accula-
der is geïntegreerd in 
de machine.

Lift-as
Tijdens het rijden 
met de afstands-
bediening wordt de 
achteras gelicht om 
het manoeuvreren 
op de bouwplaats te 
vereenvoudigen.

Inschuifbare dissel
Om de compactheid 
te optimaliseren is 
het mogelijk de dissel 
in te schuiven.

Afwerking
De aluminium bodemaf-
werking en de opberg-
boxen maken de kraan 
compleet. Daarnaast is 
de motorunit bekleed 
met geluidsreducerende 
afwerking.Automatische 

stempeling
Door de automatische 
stempeling is het 
werken met de PAUS 
aanhangerkranen snel 
en efficiënt.

Eigenschappen

Max. hijscapaciteit 1.600 kg

Max. hijshoogte 31.00 m

Max. vlucht 24.50 m

Bediening Radiografisch

Transportafmetingen 8.88 x 1.99 x 2.45 m

Eigen gewicht compleet 3.500 kg

Aandrijving Benzinemotor Honda 16.5 kW

Hijssnelheid 0-60 meter / minuut

Rotatie 360º

“Veelzijdige machine, voor elk project geschikt”

De hijscapaciteit van 1.600 kg, gecombineerd met het zijdelingse 
bereik en de maximale stabiliteit maakt deze aanhangerkaan tot 
een unieke kraan. Door het lage eigen gewicht kan de kraan achter 
een auto naar de bestemming worden getransporteerd. Dankzij de 
inschuifbare dissel heeft de kraan maar een minimale opstelplaats 
nodig. 

Optioneel

Aandrijving Dieselmotor YANMAR

Rotatie  360º continu  

Comfort pakket Radiografisch rijden en afstem- 
 pelen 
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Overzicht Paus aanhangerkranen
Model Max. hijs-

hoogte
Max. capaciteit Motor Eigen gewicht

PTK 27 27.00 m 1.000 kg Honda 16.5 kW 2.900 kg

PTK 31 31.00 m 1.600 kg Honda 16.5 kW 3.500 kg

T 088 - 4000 7009

Toebehoren

Puinbak Glaszuiger

Hijsbanden en
hijskettingen

Pallethaak

Paus Aanhangerkranen
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