DE GROEP IN EUROPA

TAKELS & KRANEN

HIJSKETTINGEN & ACCESSORIES

Als een Japanse High-Tech fabrikant staat KITO voor innovatie,
precisie en vertrouwen. Met meer dan 85 jaar ervaring in het
produceren van takels en kranen, is er een goede reden waarom
het bedrijf een wereldleider in kwaliteit is.

KITO Weissenfels is een merk van Kito Chain Italia. Het befrijf
voldoet aan de EN ISO 9001:2015-norm en is gecertificeerd door
DNV (Det Norske Veritas).

Premium elektrische en hand mechanische kettingtakels

ç 6 mm tot 26 mm ø G80 en G100 kettingen

ç Vernikkelde lastketting, Extreem slijtvast en corrosie bestendig

ç Temperatuur bereik van -40° C tot 400° C

ç F requentie regelaars als standaard voor de EQ en ER2
elektrische kettingtakels

ç G
 ecertificeerd door (“H37”), EN ISO 9001:2015,
DNV (Det Norske Veritas)

ç “ Certified Safety (GS)” voor hand mechanische ketting takels
LX, LB, CX en CB

Masterlinks en fittingen

Voor alle toepassingen

ç G
 80- en G100- accessoires voor kettingen met een diameter
van 6 mm tot 26 mm

ç Serieontwerpen voor het brede industriegebied

ç Veiligheidsfactoor 4:1

ç H
 ijsoplossingen voor de voedingsmiddelen industrie,
wind energie, constructie en Offshore toepassing

ç Masterlinks diameter van 13 mm tot 70 mm

ç Klant specifieke hijsoplossingen

Offshore componenten

Hoogste kwaliteitsstandaard
ç Hoge productie capaciteit in Japan
ç Kettingen, haken, kettinggeleiders etc geproduceerd door KITO

Hijskettingen en technische kettingen

ç Masterlinks voor werklasten tot 85 ton
ç Slings met 1 ketting tot 5 kettingen
ç Type goedkeur volgens DNV 2.7-1 en ISO 10855-2

ç Gecertificeerd volgens ISO 9001 en ISO 14001

www.kito.net

www.kitochainitalia.com

LICHTGEWICHT KRANEN & KRANEN

OP MAAT GEMAAKTE HIJS OPLOSSINGEN

ERIKKILA bied een snelle en eenvoudige kraanconfiguratie
met geavanceerde PROMILE kraanberekeningsprogramma.
Elk kraansysteem wordt specificeert en vervaardigd volgens
de behoefte en eisen van de klant. Superieure levertijden voor
oplossingen op maat.

Van Leusden B.V. is een fabrikant dat is gespecialiseerd om
hoogwaardige hijsoplossingen zoals op maat gemaakte kranen,
loopkatten en hijswerktuigen die geschikt zijn voor toepassingen in
de offshore, maritiem en chemische industrie. Ons assortiment bestaat
uit hand mechanische, elektrische of pneumatisch aangedreven
hijsoplossingen met een werklast van 0.5 ton tot en met 100 ton.

Geoptimaliseerde profielen van staal en aluminium
ç De beste verhouding tussen gewicht en draagvermogen

Op maat gemaakte kranen en hijsoplossingen

ç Lange afstanden voor ophanging

ç Voor extreme operationele omstandigheden en offshore omgeving

ç K
 ostenbesparende elementen: ophanging onderdelen,
ondersteuningsstructuur en installatietijd

ç Gecertificeerd foor certificeringsinstituten DNV-GL, BV, Lloyds en ABS

Interne geleiderail

ç H
 oge standaarden voor veiligheid, duurzaamheid en
traceerdbaarheid van materialen

ç Maximaliseert de dekking van de kraan

Loopkat / takel combinatie

ç A standaard voor geselecteerde aluminium staal profielen

ç Speciaal ontwerp voor smalle ruimtes en extreem gebogen monorail

ç Ook beschikbaar voor geselecteerde zwenkkranen

ç Corrosie bestendige oppervlakte behandeling

Innovatieve conische profielverbinding

ç Geschikt voor ATEX zone 2 en 1

ç Stalen geleide profielen samen voor een nauwkering loopvlak

Speciale loopkatten

ç Z orgt voor een soepele beweging van de loopkat door de
verbindingen bij alle belastingen

ç U
 niek opwerp met 3 bouten dat zorgt voor stabiliteit en
veilige situatie
ç T andheugel aangedreven loopkatten die onder een helling
kunnen opereren
ç Roest vast stalen loopkatten

www.erikkila.com

www.vanleusden.com

v

www.kito.net

www.kitogroup.eu

www.kitochainitalia.com
www.erikkila.com
www.vanleusden.com

