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STEROWANIE RADIOWE
TO STANDARD

Żuraw BEFARD XJ TRAILER CRANE na przyczepie to nowoczesne rozwiązanie dźwigowe. 

Jest kompatybilne z różnego rodzaju chwytakami i może być wykorzystywane zarówno do 

przeładunku, jak i montażu płyt warstwowych, dachów, drzwi, okien i konstrukcji stalowych.

XJ 55 TRAILER CRANE 

zdalne sterowanie radiowe żurawia 

zasilanie silnikiem spalinowym (opcjonalnie dodatkowo elektryczne 230V)  

długość, szerokość przyczepy: ok. 4400x2020mm*

rodzaj przyczepy - dwuosiowa

cztery podpory opuszczane hydraulicznie 

obrotowa kolumna

*wymiary przyczepy oraz sposób otwierania burt bocznych mogą różnić od podanych w katalogu  

PARAMETRY XJ 55 

przyczepa DMC 2300kg

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

zasilanie elektryczne z sieci 230V 

napęd do przyczepy (mover)

wciągarka hydrauliczna 

hak szperający

zasięg w pionie ponad 13,0m - z hakiem szperającym zasięg ok. 14,0m  

udźwig maksymalny 2400kg   

rozstaw podpór 4650x4760mm 

cztery wysuwy hydrauliczne i jeden ręczny  

Wciągarka hydrauliczna

Hak szperający

Zblocze wciągarki

dostępne podkłady pod stopy podporowe

Winch Crane boom �p Trailer mover

Mover do przyczepy Zasilanie elektryczne

electric (on-grid power) 230V 

trailer mover

hydraulic winch 

crane boom �p

outrigger mats

230V
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The BEFARD XJ TRAILER CRANE crane on a trailer is a modern crane solu�on.

It is compa�ble with various types of grippers and can be used for both reloading 

and assembly of sandwich panels, roofs, doors, windows and steel structures.

crane radio remote control

powered by a gasoline engine (op�onal addi�onally electric 230V) 

length, width of the trailer: about 4400x2020mm*

type of trailer - two-axle

four supports lowered hydraulically 

rota�ng column

*dimensions of the trailer and the method of opening the side walls may differ from those given in the catalogue

DEVICE’S FEATURES XJ 55 

trailer GVW 2300kg

OPTIONAL EQUIPMENT

outrigger mats available

maximum ver�cal range over 13,0m - with crane boom �p range ~ 14,0m  

maximum load capacity 2400kg   

work mode - spacing of supports feet 4650x4760mm 

four hydraulic extensions and one manual

RADIO CONTROL
AS STANDARD

Hydraulic winch

Crane boom �pTrailer moverElectric (on-grid power)  
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230V



WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

Chwytak próżniowy do szyb XP 600

Uniwersalny chwytak próżniowy XPR 500

Chwytak próżniowy do płyt warstowych XR 500

XJ 55 TRAILER CRANE 

 XP 600

 XPR 500

 XR 500
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OPTIONAL EQUIPMENT

Vacuum gripper for glazing XP 600

Mul�func�onal  vacuum gripper XPR 500

Vacuum gripper for sandwich panels  XR 500

XJ 55 TRAILER CRANE 

 XP 600

 XPR 500

 XR 500
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XJ 55 BEFARD TRAILER CRANE

Wyposażenie urządzenia we wciągarkę 
obniża udźwig o 100kg

XJ 55 TRAILER CRANE 
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Urządzenie spełnia wymagania 
zasadniczej dyrektywy maszynowej 

2006/42/EC oraz dyrektywy 2014/30/EU.

XJ 55 TRAILER CRANE 
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XJ 55 BEFARD TRAILER CRANE

ACTIVE 
ARM

MANUAL EXTENSION 

*   The possibility of working with both arms fully extended

**   An active arm with linkage on crane articulations, allowing for an additional break up to 16th rise

Equipping the device with a winch
reduces the li�ing capacity by 100 kg
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The device meets the requirements 
of the Machinery Direc�ve 2006/42/EC 

and Direc�ve 2014/30/EU
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