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MINI ŻURAW NA PRZYCZEPIE



STEROWANIE RADIOWE
TO STANDARD

crane radio remote control

powered by a gasoline engine (op�onal addi�onally electric 230V) 

length, width of the trailer: about 4400x2020mm*

type of trailer - two-axle

four supports lowered hydraulically 

rota�ng column

DEVICE’S FEATURES XJ 55 

trailer GVW 2300kg

OPTIONAL EQUIPMENT

outrigger mats available

maximum ver�cal range over 13,0m - with crane boom �p range ~ 14,0m  

maximum load capacity 2400kg   

work mode - spacing of supports feet 4650x4760mm 

four hydraulic extensions and one manual

RADIO CONTROL
AS STANDARD

Hydraulic winch

Crane boom �pTrailer moverElectric (on-grid power)  

230V
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The BEFARD XJ 105 TRAILER CRANE crane on a trailer is a modern crane solu�on.

The greatest range in its class and high mobility is perfect, for example, in installa�on 

of windows and facades, construc�on of houses and arranging roofs or steel structures.

BEFARD XJ 105 has its own power supply so it can be a fully independent device,

which can work without a car a�ached to a trailer.

*dimensions of the trailer and the method of opening the side walls may differ from those given in the catalogue
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XJ 105 TRAILER CRANE 

crane radio remote control

combus�on power supply - Diesel engine + 230V 

length, width of the trailer: about 5480x2080mm*

type of trailer - two-axle, GVW 3500kg

four supports lowered hydraulically

rota�ng column

PARAMETERS XJ 105 

range approx. 19 m (with op�onal equipment)

maximum load capacity 2500kg   

hydraulic JIB arm with two extensions

Hydraulic winch

hydraulic winch max. 990kg

outrigger mats

an�-overload system
CHARGER

BATTERY CAR PLUG

ADAPTER FOR
230V NETWORK 

REMOTE CONTROL
RADIO

 JIB

Żuraw BEFARD XJ 105 TRAILER CRANE na przyczepie to nowoczesne rozwiązanie dźwigowe. 

Największy zasięg w swojej klasie oraz wysoka mobilność świetnie sprawdza się np. w

montażu okien i fasad, budowie domów i układaniu dachów czy konstrukcji stalowych.

BEFARD XJ 105 posiada własne zasilanie więc jest w pełni samodzielnym urządzeniem,

które może pracować bez samochodu podpiętego do przyczepy.

XJ 105 TRAILER CRANE 

zdalne sterowanie radiowe żurawia 

zasilanie spalinowe - silnik Diesel + 230V z sieci   

długość, szerokość przyczepy: ok. 5480x2080mm*

rodzaj przyczepy - dwuosiowa, DMC 3500kg 

cztery podpory opuszczane hydraulicznie 

obrotowa kolumna

*wymiary przyczepy oraz sposób otwierania burt bocznych mogą się różnić od podanych w katalogu  

PARAMETRY XJ 105 

zasięg ok. 19m (z wyposażeniem opcjonalnym)  

udźwig maksymalny żurawia 2500kg   

hydrauliczne ramię JIB z dwoma wysuwami  

Wciągarka hydrauliczna
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wciągarka hydrauliczna max. 990kg

podkłady pod stopy podporowe

układ antyprzeciążeniowy
ŁADOWARKA

BATERIA
WTYCZKA 

SAMOCHODOWA

ADAPTER DO 
SIECI 230V 

PILOT STEROWANIA 
RADIOWEGO

Ramię JIB



Uniwersalny chwytak próżniowy XPR 500

Chwytak próżniowy do płyt warstowych XR 500

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

Chwytak próżniowy 
do szyb 

 XP 600  XPR 500  XR 500
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Hak szperający JIB’a
(crane last boom �p)

hak szperający ramienia głównego (wydłużający zasięg o ok. 100 cm)

lampa robocza LED (zasilana bezpośrednio z maszyny)

ręczne ramię JIB (wydłużający zasięg o ok. 100 cm)

hak szperający JIB’a (wydłużający zasięg o ok. 50 cm)

zblocze liny wciągarki

Hak szperający ramienia głównego 
(crane main boom �p)

Ręczne ramię JIB
(manual JIB extension)

Lampa robocza 
LED

obciążenie haka (obniżające położenie haka)

napęd do przyczepy (mover)

chwytak próżniowy

Uniwersalny chwytak 
próżniowy

Chwytak próżniowy do
 płyt warstowych

XJ 105 TRAILER CRANE 
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OPTIONAL EQUIPMENT

Vacuum gripper
for windows

 XP 600  XPR 500  XR 500

Crane last boom �p

crane main boom p (extends the range by approx. 100cm)

LED work lamp (powered directly from the machine)

manual JIB extension (extends the range by approx. 100cm)

crane last boom p (extends the range by approx. 50cm)

pulley block

Crane main boom �p

Manual JIB extension)

 
LED work lamp

lowered hook connecons

mover

vacuum gripper

Universal gripper
vacuum

Vacuum gripper 
for sandwich panels

XJ 105 TRAILER CRANE 



Zero 
Emission

BEFARD XJ 105e electric - komfort i ekologia  

zasilanie w pełni bateryjne (baterie Li-ion) 

bio olej - opcjonalnie dostępny dla wersji spalinowej i elektrycznej

opcjonalna szybka ładowarka 400V (szybsze ładowanie baterii Li-ion)

W standardzie: w trakcie
ładowania baterii 

z sieci, możliwość pracy 
urządzeniem (na kablu)

Wbudowana standardowa
ładowarka do baterii 

Li-ion 230V  

Elektryczne maszyny BEFARD to nie tylko ekologia, ale również najwyższy komfort pracy.

Wyeliminowanie silnika spalinowego minimalizuje hałas i wibracje maszyny. 

Umożliwia to najwyższy komfort i precyzję pracy. Daje również możliwość bezproblemowego

użytkowania maszyny w centrach miast europejskich, w których obowiązują przepisy 

Low Emission Zone (np. Londyn, Paryż, Berlin).

ECO
Friendly

XJ 105 TRAILER CRANE 
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ECO
Friendly

Standard: during charging
on-grid it's  possible 

to work with the 
device (on wire)

Built-in Li-ion 
230V standard ba�ery 

charger

Zero 
Emission

BEFARD XJ 105e electric - comfort and eco  

fully ba�ery operated (ba�eries Li-ion) 

bio oil - op�onally available for combus�on and electric versions

op�onal 400V quick charger (faster Li-ion ba�ery charging)

Electric BEFARD machines mean not only the eco, but also the highest comfort of work.

Elimina�ng the combus�on engine minimizes machine noise and vibra�on.

Electric cranes BEFARD provides a unique user experience and precision of work. 

It also gives you the op�on of free use of the machine in European city centers where 

regula�ons apply Low Emission Zone (e.g. London, Paris, Berlin)..

XJ 105 TRAILER CRANE 



XJ 105 Z HAKIEM SZPERAJĄCYM RAMIENIA GŁÓWNEGO

Wyposażenie urządzenia we wciągarkę 
obniża udźwig o 100kg
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Urządzenie spełnia wymagania 
zasadniczej dyrektywy maszynowej 

2006/42/EC oraz dyrektywy 2014/30/EU.

XJ 105 TRAILER CRANE 
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XJ 105 WITH CRANE MAIN BOOM TIP

Equipping the device with a winch
reduces the li�ing capacity by 100 kg

The device meets the requirements
of the Basic Machinery Direc�ve

2006/42/EC and Direc�ve 2014/30/EU.

XJ 105 TRAILER CRANE 



XJ 105 Z HYDRAULICZNYM JIB’em

Wyposażenie urządzenia we wciągarkę 
obniża udźwig o 100kg
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Urządzenie spełnia wymagania 
zasadniczej dyrektywy maszynowej 

2006/42/EC oraz dyrektywy 2014/30/EU.

XJ 105 TRAILER CRANE 
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XJ 105 TRAILER CRANE 

XJ 105 WITH HYDRAULIC JIB

Equipping the device with a winch
reduces the li�ing capacity by 100 kg

The device meets the requirements
of the Basic Machinery Direc�ve

2006/42/EC and Direc�ve 2014/30/EU.



XJ 105 Z HYDRAULICZNYM JIB’em + OSPRZĘT

Wyposażenie urządzenia we wciągarkę 
obniża udźwig o 100kg
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Urządzenie spełnia wymagania 
zasadniczej dyrektywy maszynowej 

2006/42/EC oraz dyrektywy 2014/30/EU.

XJ 105 TRAILER CRANE 
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XJ 105 WITH HYDRAULIC JIB AND EQUIPMENT

XJ 105 TRAILER CRANE 

Equipping the device with a winch
reduces the li�ing capacity by 100 kg

The device meets the requirements
of the Basic Machinery Direc�ve

2006/42/EC and Direc�ve 2014/30/EU.
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XJ 105 TRAILER CRANE 
XJ 105 TRAILER CRANE 
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