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Cranab lanserar nya motorpaketet Craft W10 i Slagkrafts
produktsortiment.
Skandinaviens ledande tillverkare av vägröjningsmaskiner Cranab i Vindeln, inleder
vårsäsongen redan nu med en produktnyhet. Det är lanseringen av det nya miljöklassade
motorpaketet Craft W10 med bland annat ny motor och ett förbättrat proportionellt
styrsystem.
Craft W10 är ett motorpaket som monteras på hjullastare och används med kranar och
slagor till de mindre vägnäten där smidighet och produktivitet efterfrågas.
Nya motorpaketet Craft W10 ersätter den tidigare trotjänaren, Craft 401.
Lanseringen följer Slagkrafts motorstrategi där storebror Craft 601 förra året ersattes av
Craft W17. Craft W10 bygger på föregångaren Craft 401 men baseras på en ny turboladdad,
driftsäker, effektiv och miljöklassad Caterpillar CatC4.4-motor på 100 hk.
— Nya motorpaketet har samma fina egenskaper som sin populära föregångare men med
ett antal förbättringar. Krankörningen blir snabbare vilket ger en ökad produktivitet, det
integrerade styrsystemet som är proportionellt och övervakningsfunktionerna av
motorpaketet har vässats betydligt, berättar Håkan Bergh, marknadschef för Slagkraft.
Med Craft W10 följer en helt ny hydraulik-övervakning och motorpaketet är nu även utrustat
med oljekylare. Via en tydlig färgdisplay i hytten kan föraren kontinuerligt följa och få rätt
information om till exempel varvtal, hydraulikens status och eventuella varningar.
Mjukare egenskaper med proportionellt styrsystem
Det nya styrsystemet ersätter det tidigare och bygger på en helt proportionell lösning där
basen är ny teknik med en robust, ergonomisk och modern joystick från Parker i centrum.
Styrsystemet Parker IQAN kommer att vara standard på samtliga Slagkrafts motorpaket.
Målet med Slagkrafts nya styrsystem är att förbättra köregenskaperna och ergonomin för
föraren likaväl som att röjningsarbetet ska gå snabbare. Det nya styrsystemet ger en mycket
mer effektiv hantering och en mjukare körning av kran och slaga.
— Det som är helt centralt i styrsystemet är att alla funktioner styrs proportionellt, med
goda samkörningsegenskaper vilket gör förarens arbete betydligt mer naturligt, enkelt och
ergonomiskt. Det kommer inte minst att märkas vid långa arbetspass, säger Håkan Bergh.

Finns redan nu för leverans
Slagkrafts system för vägröjningsmaskiner är ett av Skandinaviens mest sålda och
modellerna används i det professionella segmentet inom vägröjning. Ambitionen hos Cranab
med Slagkraft-produkterna är driftsäkerhet och pålitlighet vilket kommer entreprenörerna
till nytta.
— Vi tror att våra användare redan från start kommer att uppleva en bra helhet med både
nya motorpaketet och styrsystemet. Det har vi också fått respons på, särskilt efter den
testperiod och utvärdering som vi genomförde förra året med en av våra entreprenörer,
säger Håkan Bergh.
En annan aspekt som varit tongivande i utvecklingen har varit service, support och tillgång
till reservdelar. Något som med nya generationens motorpaket stärkts ytterligare.
Slagkrafts nya motorpaket Craft W10 finns redan nu ute till försäljning och för leverans.

För mer information kontakta:
Håkan Bergh, marknadschef Slagkraft: tfn 0933-144 12, 070-560 56 26
Fakta Cranab Slagkraft AB:
Cranab har över 50 års erfarenhet av att utveckla och tillverka kranar, gripare och röjningsmaskiner
för världsmarknaden. I företaget ingår även varumärket Slagkraft. Produktionsenheter och
huvudkontor finns i Vindeln, utanför Umeå i Västerbotten.
Cranab är en del av Cranab Group som består av Cranab, Slagkraft, Vimek och Bracke Forest – fyra
ledande varumärken som samverkar för att vara världsledande inom hållbart skogsbruk, från
plantering till slutlig hantering. Cranab tillverkar kranar och gripare; Slagkraft gräs- och
buskröjningsmaskiner; Vimek små skogsmaskiner; Bracke Forest tillverkar aggregat för
markberedning, sådd och avverkning. Cranab Group omsätter omkring 330 miljoner kr och har ca 200
anställda.

