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EMH wereldwijd
 
ENGINEERED MATERIAL HANDLING is vertegen-
woordigd op alle 5 continenten. De al geïmplemente-
erde projecten werken onder de meest uiteenlopen-
de omstandigheden en worden overal toegepast.
 
Om een snelle en wereldwijde service te kunnen 
bieden, hebben wij in de Verenigde Staten, Indië 
evenals in Duitsland een reserveonderdeel-
center gestationeerd. Zo kunnen we in Amerika, 
Azië en Europa een snelle en betrouwbare 
reserveonderdeellevering waarborgen. Bovendien 
werken we al in meer dan 40 landen samen met onze 
EMH-partners, die de wereldwijde service afronden.
 
Door de wereldwijde oriëntatie staat de naam EMH 
voor kwaliteit zowel bij product als bij service.

Wij bedienen meerdere branches
met de volgende installaties:

■  Brugkranen
■  Portaalkranen
■  Licht lopende systemen
■  Zwenkkranen
■  Vrijstaande installaties
■  Kraankits
■  Seriehijswerken
■  Seriekopbalken
■  Lierwerken

Evenals door de gebruiker
gedefinieerde kraancomponenten

ENGINEERED MATERIAL HANDLING ontwikkelt, 
verkoopt en produceert een volledige lijn material 
handling uitrusting voor lasten van 125 kg tot en met 
250 t. Ons ervaren team kan terugblikken op enkele 
duizenden geleverde hijswerken. Onze kracht ligt 
naast de hooggekwalificeerde seriecomponenten 
ook op het gebied van speciale producties. Wij 
accepteren vrijwel elke aanvraag en proberen 
de best mogelijke oplossing voor wat betreft de 
verhouding van prijs en uitvoering voor onze klanten 
te vinden.
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MODEL E

Korte kat model E
■ Uniekdraaglastspectrum tot en met 25 t

■ Hijsmotoren fabricaat ABM Greiffenberger

■ Katrijmotoren fabricaat Nord

■ Robuust, volledig gelast katframe

■ EMH-snelkoppelstekkers

■ Elektromagnetische veiligheidsrem

■ Slijtvaste kabelgeleiding van staal

De EMH-enkelrailskat model  E, onderscheidt zich door zeer gunstige aanrijd- en haakmaten. Deze worden 

bereikt door een compact, volledig gelast frame, dat optimaal is aangepast aan alle toegepaste componenten. 

De parallelle plaatsing van kabeltrommel en hijsmotor draagt eveneens bij aan het compacte totaalbeeld van 

het korte katmodel E. Bovendien waarborgt deze plaatsing een hoge service- en onderhoudsvriendelijkheid. 

Door het unieke, hoge draaglastspectrum van 2,5 tot en met 25 ton, evenals de mogelijkheid het korte kat 

model E flexibel aan te passen op verschillende flensgrootten, maakt deze kabelhijsinrichting tot een echte 

alleskunner, die ook zal voldoen aan uw eisen.
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Tweerails-kat model D
■ Draaglastspectrum tot en met 40 t (2 hijssnelheden)

■ Draaglastspectrum tot en met 60 t (traploze hijssnelheid)

■ Hijsmotoren fabricaat ABM Greiffenberger

■ Katrijmotoren fabricaat Nord / Bonfiglioli

■ Robuust, volledig gelast katframe

■ EMH-snelkoppelstekkers

■ Elektromagnetische veiligheidsrem

■ Slijtvaste kabelgeleiding van staal

Het EMH tweerails-kat model D is een compacte kabelhijsinrichting voor het middelmatige draaglastbereik. Door 

de parallelle plaatsing van kabeltrommel en hijsmotor, is de kat zeer onderhoudsvriendelijk. Een eenzijdige, 

scharnierende rijwerkbalkaansluiting garandeert volledig contact van alle katloopwielen. De tijdens kraanbedrijf 

optredende krachten worden zo optimaal verdeeld over de onderconstructie.

Door de geringe bouwhoogte, een voordelige aanschafprijs, evenals de flexibele, gestandaardiseerde 

katspoormaten, voldoet deze kat aan al uw wensen binnen het middelmatige lastbereik.

MODEL D

6 7



Tweerails-kat model Z
■ Draaglastspectrum tot en met 80 t

■ Twee hijsmotoren fabricaat ABM Greiffenberger

■ Katrijmotoren fabricaat Nord / Bonfiglioli

■ Robuust, volledig gelast katframe

■ EMH-snelkoppelstekkers

■ Elektromagnetische veiligheidsrem

■ Slijtvaste kabelgeleiding van staal

De EMH-tweerailskat met tweeling hijswerk model Z, bestaat uit een volledig gelast frame, waarvan de geometrie 

optimaal is aangepast aan de twee hijsmotoren. Omdat deze kat twee hijsmotoren heeft, is de parallelle plaatsing 

van kabeltrommel en hijsmotor uit het oogpunt van onderhoud en service zeer effectief. Door een enkelzijdige, 

scharnierende rijwerkbalk aansluiting heeft dit hijswerk een gegarandeerd vierwielcontact en verdeelt de tijdens 

kraanbedrijf optredende krachten zo optimaal mogelijk over de onderconstructie. 

Door de compacte constructie, evenals de keuzemogelijkheid voor verschillende, gestandaardiseerde 

katspoormaten, is de EMH-tweerailskat model Z de eerste keus bij een geringe ruimte.

MODEL Z
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Onderflensloopkat model SU
■ Draaglastspectrum tot en met 25 t

■ Hijsmotoren fabricaat ABM Greiffenberger

■ Katrijmotoren fabricaat Nord / Bonfiglioli

■ Robuust, volledig gelast katframe

■ EMH-snelkoppelstekkers

■ Elektromagnetische veiligheidsrem

■ Slijtvaste kabelgeleiding van staal

Enkelrailskat model CM
■ Draaglastspectrum tot en met 25 t

■ Inscheringen 4/2 of 8/2

■ 90° gedraaide kabeltrommel

■ Hijsmotoren fabricaat ABM Greiffenberger

■ Katrijmotoren fabricaat Nord / Bonfiglioli

■ Robuust, volledig gelast katframe

■ EMH-snelkoppelstekkers

■ Elektromagnetische veiligheidsrem

■ Slijtvaste kabelgeleiding van staall

De EMH-onderflensloopkat model SU is de eerste keus bij gebogen enkelrailsbanen, evenals bochtrijdende 

toepassingen. Door de acht loopwielen, die aan twee kanten scharnierend zijn opgehangen, maakt deze kat 

het toepassen van handelsgebruikelijke walsprofielbalken zelfs bij hoge draaglasten mogelijk. Een compact, 

volledig gelast frame, evenals de standaard parallelle plaatsing van hijs motor en kabeltrommel, zorgen voor de 

lage bouwhoogte, waarmee deze kabelhijsinrichting zich onderscheidt.

Lage katwiellasten en de bijbehorende economische voordelen, evenals de mogelijkheid deze kabel hijsinrichting 

flexibel aan te passen aan verschillende flensgrootten, maken deze kabelhijsinrichting zeer gewild bij onze 

klanten.

De EMH-enkelrailskat model CM is door de 90° gedraaide kabeltrommel de geschikte kabelhijsinrichting, als de 

aanrijdmaten een hoofdrol hebben. Door de speciale constructie bestaat de EMH-enkelrailskat model CM alleen 

in de inscheringen 4/2 of 8/2. Zo is gewaarborgd dat de last gecentreerd wordt opgenomen. 

Door de speciale constructie, evenals het omvangrijke draaglastbereik tot en met 25 t, wordt de EMH-enkelrailskat 

uw probleemoplosser.

MODEL SUMODEL CM
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Tweerailskabellier model HF
■ Draaglastspectrum tot en met 100 t

■ Hijsmotoren fabricaat SEW /Nord

■ Katrijmotoren fabricaat SEW /Nord

■ Robuust, volledig gelast katframe

■ Elektromagnetische veiligheidsrem

Tweerailskabellier model H
■ Draaglastspectrum tot en met 250 t

■ Hijsmotoren fabricaat SEW /Nord

■ Katrijmotoren fabricaat SEW /Nord

■ Robuust, volledig gelast katframe

■ Elektromagnetische veiligheidsreme

De EMH-tweerailskabellier model  HF is een kabellier voor een groot draaglastbereik. Een op de kopkant 

aangesloten vlakke motorreductor met rem maakt een voordelig alternatief voor een grote kabellier 

mogelijk, omdat de basisconstructie kan worden afgeleid van de standaardserie. Een hoge onderhouds- en 

servicevriendelijkheid bereiken wij door de open constructie van de kabellier.

Mocht u een heavy duty toepassing hebben tot en met >100 ton, is de EMH tweerailskabellier model HF de 

eerste keus!

De EMH-tweerailskabellier model  H is een kabellier voor een zeer groot draaglastbereik. De parallelle 

plaatsing van hijsmotor en kabeltrommel maakt een extreem compacte constructie mogelijk, ondanks het 

grote draaglastbereik. Een hoge onderhouds- en servicevriendelijkheid bereiken wij bovendien door de open 

constructie van de kabellier.

Door de hoge draaglast, evenals de relatief compacte constructie, wordt deze kabellier overal ter wereld 

toegepast. Mocht u een echte heavy duty toepassing hebben binnen een hoog draaglastbereik >100 ton, is de 

EMH-tweerailskabellier model H de eerste keus!

MODEL HFMODEL H
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Kopbalk voor enkelbalksloopkraan model HSE
■ Loopwieldiameters van Ø 100 mm tot en met Ø 315 mm

■ Wielbasis van 1500 mm tot en met 3800 mm

■ Wiellasten tot maximaal 170 kN per wiel

■ Kraanrijmotoren fabricaat Nord / Bonfiglioli

■ Hoofdbalkaansluiting met HV-bouten

De EMH-kopbalk model HSE is de meest geschikte kopbalk voor enkelbalksloopkranen. Het robuuste, volledig 

gelaste frame, waarbij de verspanende machinale bewerking in slechts één opspanning wordt uitgevoerd, is zeer 

nauwkeurig en voldoet zo aan de hoogste kwaliteitsstandaarden. De oppervlakgeharde, uit massief materiaal 

gedraaide loopwielen lopen door de rollagering, evenals door de nauwkeurige productie zeer stil.

Standaard is de kopbalk model HSE uitgerust met zowel spoorkransgeleiding, evenals wielbreukbeveligingen. 

Alternatief kan deze worden uitgerust met omvangrijk toebehoren, zoals geleiderollen, railschuivers of 

bufferverlengingen. Door de talrijke aansluitmogelijkheden is ook voor uw toepassing de juiste kopbalk 

beschikbaar!

MODEL HSE
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Kopbalk voor tweebalksloopkranen model HSZ
■ Loopwieldiameters van Ø 130 mm tot en met Ø 500 mm

■ Wielbasis van 2700 mm tot en met 4600 mm

■ Wiellasten tot maximaal 340 kN per wiel

■ Kraanrijmotoren fabricaat Nord / Bonfiglioli

■ Hoofdbalkaansluiting met HV-bouten

De EMH-kopbalk voor tweebalksloopkranen model  HSZ, is onze kopbalk voor tweebalksloopkranen. Het 

robuuste, volledig gelaste frame, dat volledig verspanend is bewerkt in één opspanning, voldoet aan de hoogste 

kwaliteitsstandaarden. De oppervlakgeharde, uit massief materiaal gedraaide loopwielen lopen door de 

rollagering, evenals de nauwkeurige productie zeer stil.

Standaard is de kopbalk model HSZ uitgerust met zowel spoorkransgeleiding, evenals wielbreukbeveligingen. 

Alternatief kan deze worden uitgerust met omvangrijk toebehoren, zoals geleiderollen, railschuivers of 

bufferverlengingen. Door de talrijke aansluitmogelijkheden is ook voor uw toepassing de juiste kopbalk 

beschikbaar!

MODEL HSZ
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Kopbalk voor bovenkraan model DLVM
■ Loopwieldiameters van Ø 100 mm tot en met Ø 160 mm

■ Kraanrijmotoren fabricaat Nord / Bonfiglioli

■ Hoofdbalkaansluiting met HV-boutenn

De EMH-kopbalk model DVLM is onze kopbalk voor bovenkranen. Het robuuste, volledig gelaste frame, waarbij de 

verspanende machinale bewerking in slechts één opspanning wordt uitgevoerd, is zeer nauwkeurig en voldoet zo 

aan de hoogste kwaliteitsstandaarden. De oppervlakgeharde, uit massief materiaal geproduceerde loopwielen 

lopen door de rollagering zeer stil. Door de acht loopwielen en de zo betere verdeling van de last, maakt 

deze kopbalk het toepassen van handelsgebruikelijke walsprofielbalken zelfs bij hoge draaglasten mogelijk. 

De mogelijkheid deze kopbalk flexibel aan te passen aan verschillende flensgrotten, evenals de economische 

voordelen bij de vormgeving van de kraanbaanbalken, zijn slechts twee voordelen van deze kopbalk.

MODEL DLVM

Kopbalk voor tweebalksloopkranen model UHB
■ Loopwieldiameters van Ø 200 mm tot en met Ø 800 mm

■ Wielbasis van 4080 mm tot en met 6795 mm

■ Wiellasten tot maximaal 1430 kN per bogie

■ Kraanrijmotoren fabricaat Nord / Bonfiglioli

■ Hoofdbalkaansluiting met HV-bouten

De EMH-kopbalk voor tweebalksloopkranen model  UHB, is onze kopbalk voor het zware lastbereik. Het 

robuuste, volledig gelaste frame, dat volledig verspanend is bewerkt in één opspanning, voldoet aan de hoogste 

kwaliteitsstandaarden. Uit massief materiaal gedraaide en oppervlakgeharde loopwielen, met een grootte tot 

en met Ø 800 mm, zijn zeer geschikt voor heavy duty toepassingen. Voor de symmetrische lastverdeling over 

vier wielen, in plaats van twee wielen per kraanbaanzijde, kunt u door het toepassen van de EMH-kopbalk 

model UHB uw wiellasten aanzienlijk verlagen.

Standaard is de kopbalk uitgerust met zowel spoorkransgeleiding, evenals wielbreukbeveligingen. Alternatief 

kan deze worden uitgerust met omvangrijk toebehoren, zoals geleiderollen, railschuivers of bufferverlengingen.

MODEL UHB

18 19



20 21



Basic – systeem

■ Overlastbeveiliging
■ SWP (Save Working Period)
■ Tot maximaal 4 extra opties mogelijk
■ 1 analoge uitgang 0-10 V voor ESR of display
■ Beveiligd met PIN-code

Wi-Fi – systeem

■ Overlastbeveiliging
■ SWP (Save Working Period)
■ Tot maximaal 4 extra opties mogelijk
■ 1 analoge uitgang 0-10 V voor ESR of display
■ Beveiligd met PIN-code
■ Programmering direct via PC, 
 tablet of smartphone
■ Downloaden van gegevens direct via PC, 
 tablet of smartphone

Monitoring direct via PC, tablet of 
smartphone. Eenvoudig, snel en 
servicevriendelijk.

Groot lastdisplay met een 
cijferhoogte van 150 mm en 
300 mm verkrijgbaar.

Elektronische overlastbeveiliging, evenals SWP met 
i-c4c (intelligent control for cranes)

Kraanelektrotechniek, evenals frequentieom-
vormertechniek met Schneider Electric

Omvormertechniek met 
Schneider Electric

■ Alle frequentieomvormers worden standaard 
 uitgerust met het merk Schneider Electric. 
 Bij kraankits is de kat- evenals de 
 kraanrijbeweging standaard traploos. 
 Traploze hijsbeweging is voor vrijwel alle 
 draaglasten verkrijgbaar.

Elektrotechniek / 
schakelkast

■ Kabelmarkering
■ Schneider elektrische componenten
■ Metalen koppelstekkers
■ Standaard IP54
■ Op aanvraag IP65 voor buiten

Overige beschikbare opties:

■ Slapkabelbewaking (slack rope protection)
■ Stootbelastingsbeveiliging (shock load protection)
■ Lastafhankelijke zonebewaking (restricted load areas)
■ Overtoerenbewaking (overdrive protection)
■ Tandembesturing hijswerk (hoist tandem control)
■ Tandembesturing kraan (crane tandem control)
■ Lastoptelling (load summing)
■ Gegevensregistratie (data logging)
■ Tareerfunctie (tare function)*

 * Alleen mogelijke met display
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Vertegenwoordiging in Nederland:

KSML, Kraanservice en Montage BV
Zeeweegbree 1 · NL-8472 BD Wolvega

Phone + 31 (0) 561 - 47 65 40
info@ksml.nl · www.ksml.nl


