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Onder de merknaam CRAYLER is Palfinger een geduchte concurrent op het
gebied van meeneem-heftrucks. Deze machines zijn veelzijdig en bieden nooit

Dankzij vernieuwing, betrouwbaarheid en kostenefficiëntie is Palfinger
wereldwijd marktleider in lift- laad- en losoplossingen. Hun toonaangevende

geziene mogelijkheden op het vlak van vervoer. Met een CRAYLER bent u niet
meer afhankelijk van andermans laad- en loswerktuigen.

kranen en telescopische antwoorden zijn voorlopers in elke industrie. Sinds
2013 is WTS-Hydraulics trotse en officiële verdeler van Palfinger in Antwerpen.

Oplossingen op maat
Met expertise in mechanica, electronica en hydraulica en de uitzonderlijke steun van
de Palfinger kwaliteit biedt WTS-Hydraulics een compleet gamma aan oplossingen.

Multifunctionele krachtpatsers
Zeer snel operationeel

H y d ra u li s c h e o p los s i n g e n
op maat

Montage achteraan op een voertuig of in een beschermende behuizing
onder de laadbak tussen de assen
Betrouwbaar en altijd voorzien van de meest recente technologie

Altijd op maat. Altijd volgens de strengste normen. Dat bewijst de COP-erkenning,
conformity of production.

Opbouw en Sub-frame
YOUR PLAN, WE CREATE
WITH TRUST AND CARE

Na het ontwikkelen en realiseren van het hulpraam bouwen we je machine op volgens
de richtlijnen van Palfinger en de truck fabrikant. Daarbij hanteren we dezelfde belofte

Daag ons uit.

als Palfinger “levenslange uitmuntendheid”

Engineering

WTS Hydraulics
Glasstraat 31, B-2170 Merksem

Om u nog efficiënter van dienst te zijn maakt onze eigen engineering afdeling gebruik van

T: 03 620 10 36

ultramoderne ontwerpsoftware. Dankzij deze software worden projecten volledig in 3D

info@wts-hydraulics.be

uitgewerkt. Resultaat is een duidelijk visueel ontwerp. Met zo’n digitaal prototype worden

www.wts-hydraulics.be

productietijden en foutenmarges tot een minimum herleid.

YOUR PLAN, WE CREATE WITH TRUST AND CARE

ERKENNINGEN

OFFICIAL DEALER

OFFICIAL DEALER

OFFICIAL DEALER

OFFICIAL SERVICE PARTNER

Palfinger Laadkranen

Palfinger Hout- en Schrootkranen

Palfinger laadkleppen

Het topproduct van het Oostenrijkse kwaliteitsmerk

Deze kranen zijn specifiek ontworpen voor het zware werk met hout en schroot en ook bekend

Palfinger is de trotse eigenaar van MBB-laadkleppen, al enkele decennia

PALFINGER zijn de hydraulische autolaadkranen.

als ‘Epsilon’ kranen of Timber & Recycling Cranes. Ze worden ook gebruikt voor manipulatie

bekend als gerenommeerd fabrikant van laadkleppen.

Deze kranen blinken uit in de zwaarste werkomstan-

van ondergrondse containers en het zwaardere grijperwerk.

digheden en onder de laagst mogelijke TCO (Total Cost
of Ownership).

Rechthoekige giekdelen (ipv hexagonaal)

Verschillende toepassingen: achtersluitend, opvouwbaar en onderschuivend

Inwendige hydrauliekslangen

Betrouwbaarheid gegarandeerd in alle weersomstandigheden

Negatief opvouwbare kraanarm
Hoge efficiëntie en nauwkeurigheid

Groot gebruiksgemak, innovatief en kwalitatief
Gamma van 500 kg tot 2 ton
Snel en veilig laden en lossen
Uitgebreid dealernetwerk

Palfinger Haakarmsystemen

Gamma van 1 tot 200 T/m
Verschillende armlengtes en +100 modellen
Hoge efficiëntie en nauwkeurigheid
Zeer betrouwbaar in alle weersomstandigheden

Palfinger Hoogwerkers

Palfinger heeft met ‘PALIFT’ een eigen productiefa-

Palfinger Platforms heeft een assortiment hoogwerkers

ciliteit in Frankrijk voor haakarmsystemen. Met meer

die voldoen aan de strengste veiligheidseisen en wettelij-

dan 35 jaar ervaring op wereldvlak en een uitgebreid

ke normen. Door de overnames van BISON en WUMAG

productgamma heeft PALIFT een groot aandeel in de

heeft Palfinger Platforms een topproduct gecreëerd.

productie van containersystemen.

Toepassing van de nieuwste technologieën
Blijvende voorsprong op de concurrentie
Uitbreidbaar met rotator, grijper, steenklem, ...
Gunstig eigen gewicht door uitgekiende materiaalkeuzes
KTL Fosfaatbehandeling tegen corrosie (binnen- en buitenzijde)

WWW.WTS-HYDRAULICS.BE

Gamma van 1 tot 200 T/m

Efficient, veilig en comfortabel op grote hoogte

Verschillende armlengtes, +100 modellen

Deutsche Gründlichkeit

Gunstig eigen gewicht door uitgekiende materiaalkeuzes

Uitgebreid gamma vanaf rijbewijs B

KTL Fosfaatbehandeling tegen corrosie (binnen- en buitenzijde)

Reikwijdte van 10 tot 103m
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