
AT-354
AUTOMACARA TELESCOPICĂ MONTATĂ PE CAMION

TRUCK MOUNTED TELESCOPIC CRANE

SUPRASTRUCTURI

Hiarom Brosura_AT354_f.pdf   7   31/01/18   14:25



• Braț telescopic cu o lungime de 30m.
• Sistem de telescopare continuă, cu un cilindru de 

telescopare și sistem de cabluri, fără pini de 
blocare. Este posibilă telescoparea cu sarcină. 

• Long telescopic boom, length 30m.
• Continuous telescoping system, with one cylinder 

and cables, without locking pins. Boom extension 
under load is possible.

• Sistem electronic de control de ultimă generație 
cu CAN-BUS.

• Latest generation electronic control system 
CAN-BUS based.

Avantaje / Highlights 

• Motor auxiliar disponibil opțional.

• Auxiliary engine optionally available.

• Cabină spațioasă, cu încălzire sau aer condiționat.

• Spacious cabin with heating or AC.
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Dimensiuni și mase / Dimensions and weights
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CONFIGURAȚIE
CONFIGURATION 
  1 2 3 4 

Macara standard
Standard crane 6,5t 6,5t 7,9t 7,9t 28,8t

OPTIONALE / OPTIONS
Motor auxiliar, Tier IV f, 120CP
Aux. engine, Tier IV f, 120HP -0,1t -0,1t +0,7t +0,7t +1,2t

Braț auxiliar 7,5m
Fly-jib 7,5m +0,2t +0,2t +0,1t +0,1t +0,6t

Braț auxiliar 5m
Fly-jib 5m +0,2t +0,2t +0t +0t +0,4t

TOTAL

Valorile din tabel și dimensiunile marcate cu* depind de tipul șasiului ales
The values from the table and the dimensions marked with* are depending of the truck chassis
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Diagramă de sarcină / Load diagram

• Sarcinile din diagramă sunt în conformitate cu ISO 4305, și sunt valabile pentru contragreutatea standard și 
macaraua calată 100% pe un teren drept și stabil.

• Sarcinile din diagramă includ și dispozitivile de suspendare (mu�ă cu cârlig, șufe, lanțuri, etc.)
• *Mu�ă standard: 35t
• Diagrama este valabilă pentru orice unghi de orientare a brațului în plan orizontal (nx360°) 

• The loads in this diagram are according to ISO 4305, valid for standard con�guration, outriggers 100% extended.
• Any load suspending device (hook-block, slings) are included in the rated load shown.
• *Standard Hook block capacity: 35
• The load diagram is valid for any boom orientation (nx360°)
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MUFLE DISPONIBILE / AVAILABLE HOOK BLOCKS

  
 Sarcină / Load Role / Sheaves Înfășurări / Lines Masă / Weight
 35 t* 4 8 365 kg
 25 t 3 6 270 kg
 8.5 t 1 2 165 kg
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Diagramă de sarcină / Load diagram

 Raza /   Braț principal; calaje extinse la maxim; 360˚  Braț + JIB
 Radius (m)   Main boom; outriggers fully extended; 360˚  Boom + JIB

 Lb [m] 11,1 17,4 20,5 23,7 26,8 30 30+6=36

 2,5 35 16          

 3 30 16 14 12 9,5 7  

 3,5 26,7 16 14 12 9,5 7 2,2

 4 24,3 16 14 12 9,5 7 2,2

 4,5 22,2 16 14 12 9,5 7 2,2

 5 20,6 15 13 11 9,3 7 2,2

 6 16 11,8 10,9 10 8,4 6,8 2,2

 7 13 10 9,5 8,9 7,9 6,5 2,2

 8 9 8,8 8,3 7,8 7 5,8 2,2

 9 6 7,4 7,2 7 6,2 5,4 2,2

 10 5 6,4 6,4 6,3 5,5 5 2,2

 11   5,3 5,4 5,4 4,6 4,4 2,1

 12   3,9 4,2 4,6 4,3 3,8 2

 14   3,1 3,2 3,4 3,2 3 1,3

 16   2,2 2,4 2,8 2,4 2 0,9

 18     1,8 2 1,7 1,8 0,6

 20     1,4 1,5 1,5 1,6 0,6

 22       1,1 1,2 1,4 0,6

 24         1 1,2 0,6

 26            1 0,6

 
 CARACTERISTICA  PARAMETRU TEHNIC REALIZAT
 CHARACTERISTIC  TECHNICAL PARAMETER 

   Viteză variabilă continuu Diametru / lungime cablu Forță maximă pe o linie
   Continously variable speed Diameter / cable length Single line pull 
   0 – 65 m / min. 14mm / 145m 44kN
     
     

Troliu /
Winch

Rotire /
Turning

Basculare
braț /

Boom tilt

Telescopare
braț /
Boom

extension

Viteză rotire la turelă
Continously rotating speed

0 – 1,9 rot  / min.

Timp de basculare braț de la 0 la 80 °
Boom tilt 0 to 80 °

55 sec

Timp de telescopare braț de la 11,1m la 30m
Boom extension time from 11,1m to 30m

65 sec

360˚
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Descriere tehnică / Technical description  

Autoșasiu
Autoșasiu standard 8x4. Diverse tipuri de autoșasie se 
pot folosi.

Șasiu intermediar
De tip cheson, construit din oțel de înaltă rezistență. 
Rezistent la torsiune. Special conceput pentru tipul de 
autoșasiu ales. Peste șasiul intermediar se montează o 
platformă de aluminiu și scări de acces pentru a ușura 
urcarea și coborarea în și din cabină în orice poziție de 
lucru.

Calaje
La partea din spate calajele sunt extensibile hidraulic. La 
partea din față sunt rabatabile hidraulic. Comanda de 
calare se face de pe �ecare parte a șasiului pentru a 
asigura vizibilitatea corespunzătoare.

Platformă rotitoare
Confecționată din oțel de înaltă rezistență. Sprijină pe 
șasiu prin intermediul unui rulment de mare diametru cu 
două rânduri de bile și dantură exterioară.

Brațul telescopic
Realizat din oțel de înaltă rezistență cu granulație �nă. 
Format din 4 tronsoane: bază și trei tronsoane 
telescopice. Telescoparea se face cu un cilindru hidraulic 
și un sistem de ampli�care cu cablu. Telescoparea este 
posibilă cu sarcini parțiale. Posibilitate de retragere din 
orice poziție. Cap de braț cu patru role.
Mu�ă cu cârlig standard: capacitate 35t.

Sistem hidraulic
De tip “load-sensing” cu o pompă variabilă actionață de 
la motorul autocamionului prin intermediul prizei de 
putere. Rezervor de ulei hidraulic cu capacitate de 500 
litri. Radiator de răcire pentru uleiul hidraulic.

Comenzi
Toate mișcările macaralei se realizează din cabină cu 
două joy-stick-uri proporționale și sistem electronic de 
control. Pedală de accelerație în cabina macaralei pentru 
controlul turației motorului diesel. Comanda pentru 
calaje este situată pe șasiul intermediar. 

Mecanism basculare braț
Hidraulic, cu un cilidru dublu efect și supapă de frânare și 
siguranță pilotată.

Mecanism rotire
Cu motor hidraulic orbital și reductor planetar. Frână 
automată hidraulică. Rotire nelimitată. Viteza de rotire 
maximă este de 2rpm.

Troliul
Cu motor hidraulic axial și reductor planetar integrat în 
tobă. Frână multidisc automată hidraulică. Supapă de 
frânare a coborârii.

Chassis
Standard commercial truck 8x4.

Intermediate frame
Box type, made from high-tensile structural steel. 
Torsion-resistant. Specially adapted for the truck chassis. 
Aluminium platform and access ladders are provided for 
easy access in the cabin regardless of upper structure 
position.

Outriggers
Hydraulically extendable on the rear. Hydraulically 
slewable on front. Control post on each side of the truck for 
good visibility of each outrigger.

Slewing platform
Made from high-tensile structural steel. Connection with 
intermediate frame through a double row ball slewing ring 
with large diameter.

Telescopic boom
Made from high-tensile �ne grain steel. Consist in 4 
sections: one base pivot boom and 3 sections fully 
hydraulically extendable. Extension and retraction is 
possible under load.
Standard hook-block capacity: 35to.

Hydraulic system
With variable pump “load-sensing”. Hydraulic tank 
capacity 500 liters. Oil cooler with variable electric fan.

Controls
Proportional controls (joy-stick type) in the cabin. 
Electronic control system. Throttle pedal for engine speed 
control. Remote control available as option. Manually 
controls for outriggers on each side of the frame.

Lu�ng gear
With double acting hydraulic cylinder and overcenter 
valve.

Slewing gear
Orbital hydraulic motor and planetary gear. Automatic 
spring-loaded static brake hydraulically released. Endless 
slewing. Max. slewing speed is 2 rot/min.
  
Hoist
Hydraulic axial motor and planetary gear. Automatic 
spring-loaded brake. Overcenter valve. Two speed motor as 
option.

Cabina
Panoramică, cu geamuri mari, securizate. Geamul din 
față se deschide complet. Ușa se poate bloca în poziția 
deschis. Scaun confortabil, reglabil pe multiple direcții, 
cu suspensie. Sistem de încălzire/ventilare electric și cu 
rezervor auxiliar de motorină. Radio CD. Ștergător și 
spălător de parbriz.

Sisteme de siguranță
Limitator electronic de moment cu a�șaj color. Indică 
principalii parametrii de lucru. Limitator cursă cârlig. 
Supape de reținere pe toți cilindri. Butoane pentru 
oprire de urgență.

Lumini de lucru
Un re�ector pe braț, unul pe cabină, si câte unul pe 
�ecare parte al șasiului. Luminile de lucru cu LED, asigură 
o bună iluminare, durabilitate crescută și consum scăzut.

OPȚIONALE

MOTOR AUXILIAR
Motor turbo-diesel cu 4 cilindri în linie, common-rail, cu 
sistem electronic de management. Putere: 120 CP; 
normă de poluare TIER IV F.

Braț auxiliar cheson, L=5m sau 7,5m; 
Mu�e cu cârlig – diferite capacități;
Telecomandă radio.

Cabin
Comfortable generous size with complete safety glazing. 
Spring suspension operator seat with multiple adjustmens, 
armrest and integrated control consoles. Heating and 
ventilation. AC as an option. Radio-CD.

Safety
Electronic Load Moment Indicator with cut-o� function. 
Large color  display for working parameters.  Displays also 
errors. Safety valves on all cylinders and motors. ATB. Limit 
switch for rope end. Emergency stop buttons.

Working lights
One working light on the boom, one on the cabin, one on 
each lateral part of the frame. LED working lights.

OPTIONS

AUXILIARY ENGINE
Turbo-diesel engine with 4 cylinders in line, common-rail 
with electronic management system.

Fly-jib L=5m or 7,5m; 
Hook blocks di�erent types; 
Wireless remote control.
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SC HIAROM INVEST SRL
Șos Rudeni nr. 79, 

Chitila, IF, RO
Tel. +40 31 8053890

o�ce@hiarom.ro 
www.hiarom.ro

SUPRASTRUCTURI
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