
infra & recycling

Volvo FH500 met autolaadkraan 65-ton/meter 
(Hiab X-Hipro 658)

https://www.vanwerven.nl/sloopwerken


De Volvo FH 500 8x2 tridem met 65 tonmeter HIAB-autolaadkraan wordt 
ingezet voor uiteenlopende werkzaamheden. Alle technische mogelijkheden 
zijn uitgenut om er een multi-inzetbaar voertuig van te maken. Van Werven 
zet deze truck onder meer in voor het vervoer van materialen voor de bouw, 
zoals opslagcontainers, bouwunits en draglineschotten. De truck is ook 
geschikt voor het transport van zware machines met een dieplader.

Aanhangwagen
De 30 tons aanhangwagen is uitschuifbaar in zowel de wielbasis (4 meter) als 
aan de achterzijde (1 meter). Ook de twistlocks zijn te verbreden. Dit maakt 
de wagen geschikt voor bijvoorbeeld het vervoer van bouwunits. Tussen 
de wielen zijn diepe wielkuilen aanwezig voor het transporteren van zware 
en hoge machines. De vloerhoogte van de wagen is in de laagste rijhoogte 
slechts 850 millimeter. De vloerhoogte van de wielen is in die situatie nog 
geen 550 millimeter. 

SPECIFICATIES

JEFFREY VAN DEN BERG
Onze collega Jeffrey van den Berg is chauffeur op 
deze combinatie. Jeffrey is een uiterst zelfstandige 
vakman, die in het bezit is van een TCVT-certificaat. 

De schamelwagen is daarnaast voorzien van breedteborden, rvs-kisten, een 
rijbaanberging voor twee zware rijbanen en een stophoutbak over de breedte 
van de wagen. Onder de aanhangwagen zitten BPW-assen en een luchtbediende 
triangel die in totaal 800 millimeter uit te schuiven is – speciaal voor het 
transport van drie meter brede bouwunits. 

De elektronische luchtvering is voorzien van meerdere rijhoogtes. Deze is 
te bedienen vanuit de cabine. Ook zijn hiermee de aslasten uit te lezen. De 
tweede as is uitgevoerd met een automatisch liftas ventiel. De uitschuifbare 
aanhangwagen is volledig gegalvaniseerd.

PLANNING & TARIEVEN
Onze collega Edwin Kragt van de transportplanning plant deze combinatie 
graag voor u in. Ook voor de tarieven kunt u bij hem terecht.

Transportplanning Van Werven: 0525 – 63 71 24

Deze combinatie is onderdeel van een uitgebreid en divers wagenpark. 
Bekijk ons gehele wagenpark op vanwerven.nl/infra/verhuur
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UITGEBREIDE SPECIFICATIES AUTOKRAAN
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