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Niniejsza publikacja ma wyłącznie charakter informacyjny. Firma Konecranes zastrzega sobie prawo do dowolnej modyfikacji lub wycofania 
wymienionych tu produktów lub parametrów technicznych bez wcześniejszego uprzedzenia. Poprzez niniejszy dokument firma Konecranes nie 
udziela żadnego rodzaju zapewnień ani gwarancji, w tym w szczególności żadnych rękojmi ani gwarancji przydatności do określonego celu.

Rope Angle 
Features 
Module

Ergonomia Konserwacja 
prewencyjna

MocZwinność



Gdy trzeba coś podnieść, suwnica CXT NEO zapewnia moc i 
zwinność. Ergonomiczna konstrukcja w połączeniu z intuicyjnym 
sterowaniem radiowym bardzo usprawnia pracę. Wciągnik 
inwerterowy zapewnia dużą moc i precyzyjne pozycjonowanie 
ładunku, a całość pracuje bez zakłóceń dzięki pakietowi usług 
zdalnych TRUCONNECT®. To właśnie jest nowy standard w 
podnoszeniu.

SWOBODA 
RUCHU, MOC 
PODNOSZENIA

dzięki łańcuchowi zasilającemu, który chroni 
kable zasilające i sterujące przed zużyciem 
mechanicznym i zmniejsza ryzyko uszkodzeń 
zewnętrznych.

dzięki wciągnikowi z przemiennikiem 
częstotliwości, który zmniejsza 
obciążenia mechaniczne konstrukcji 
i zużycie hamulca wciągnika.

udźwigu, a z dwoma bliźniaczymi wciągnikami 
nawet do 160 ton.

DO 80 TON

dzięki informacjom ze zdalnego 
monitorowania TRUCONNECT.

ZWIĘKSZONE 
BEZPIECZEŃSTWO

ZWIĘKSZONA 
ŻYWOTNOŚĆ

OPTYMALIZACJA 
PRAC 
KONSERWACYJNYCH
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dzięki bezstopniowej kontroli prędkości podnoszenia ASR i Rope 
Angle Features Module.

BARDZIEJ PRECYZYJNA 
KONTROLA ŁADUNKU



UKRYTA MOC
Zastosowanie łańcucha zasilającego nie tylko 
nadaje suwnicy CXT NEO smukły i nowoczesny 
wygląd, ale też — co ważniejsze — zwiększa 
bezpieczeństwo środowiska pracy suwnicy.

To prosty sposób na prowadzenie kabli 
zasilających i sterujących po moście suwnicy. 
Wewnątrz kompozytowego łańcucha zasilającego 
mieszczą się wszystkie kable doprowadzane z 
głównej skrzynki elektrycznej do wciągnika. 

Łańcuch energetyczny przesuwa się w korycie 
przymocowanym do dźwigara głównego. Dzięki 
temu z konstrukcji nie wiszą luzem żadne kable 
elektryczne.

Zastosowanie łańcucha zasilającego zwiększa 
przestrzeń roboczą pod suwnicą, chroni 
kable zasilające i sterujące przed zużyciem 
mechanicznym i zmniejsza ryzyko uszkodzeń 
zewnętrznych.

Zwinność
Uproszczona konstrukcja ŁAŃCUCHA 
ZASILAJĄCEGO eliminuje potrzebę 
stosowania dodatkowych części 
niezbędnych w typowych systemach 
firan kablowych. 

• Zwiększenie bezpieczeństwa w pobliżu 
suwnicy

• Większa przestrzeń robocza

• Mniejsze zużycie kabli i ryzyko 
uszkodzeń zewnętrznych

• Nowoczesny wygląd

ZALETY ŁAŃCUCHA 
ENERGETYCZNEGO

SUWNICE Z DŹWIGARAMI POJEDYNCZYMI I PODWÓJNYMI Z ŁAŃCUCHEM ZASILAJĄCYM

Łańcuch zasilający chroni kable zasilające i sterujące przed zużyciem mechanicznym.
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WCIĄGNIK INWERTEROWY 
(ASR) umożliwia skrócenie 
cykli ładunkowych, 
bezstopniowe sterowanie 
prędkością i precyzyjne 
pozycjonowanie ładunku.

Moc

Charakterystyka silnika wciągnika inwerterowego (ASR): 
Duża prędkość przy małych obciążeniach
Średnia prędkość przy częściowych obciążeniach
Bezpieczna prędkość przy dużych obciążeniach

CHARAKTERYSTYKA OBCIĄŻEŃ I PRĘDKOŚCI WCIĄGNIKA INWERTOROWEGO (ASR)
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ASR = Adaptacyjny zakres prędkości (Adaptive Speed Range)

NEO MA MOC
Źródłem mocy suwnicy CXT NEO jest wydajna 
technologia wciągnika inwertorowego, 
który zapewnia precyzyjne pozycjonowanie 
ładunków i kontrolowaną pracę z małą 
prędkością.

Zastosowanie przemiennika umożliwia płynne 
sterowanie prędkością podnoszenia. Pozwala 
także na pracę z bardzo małymi prędkościami 
dojazdowym, co jest niezwykle ważne podczas 
rozpoczynania podnoszenia oraz przy 
precyzyjnym opuszczaniu. Jednocześnie daje 
możliwość szybszego podnoszenia nawet o 50%.

Dzięki wykorzystaniu przemiennika w sterowaniu 
podnoszeniem, pusty hak może poruszać się 
z prędkościami aż do 50% większymi niż hak 
obciążony, dając operatorowi możliwość wybrania  
najefektywniejszego sposobu pracy.

Wciągnik wyposażony w przemiennik umożliwia 
łagodne starty i zmniejsza naprężenia działające 
na samą suwnicę oraz konstrukcję budynku. 
Przekłada się to na większą żywotność suwnicy i 
niższe całkowite koszty eksploatacji.

ZALETY WCIĄGNIKA 
INWERTEROWEGO
• Do 50% szybsze podnoszenie

• Dokładniejsze pozycjonowanie 
ładunku

• Kontrolowana praca z małą prędkością

• Niższe koszty eksploatacji
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NOWA JAKOŚĆ 
ERGONOMII
Całą mocą podnoszenia suwnicy CXT NEO 
można bez trudu sterować za pomocą 
ergonomicznego kontrolera radiowego.

Lekki i łatwy w obsłudze kontroler radiowy 
wprowadza zupełnie nową jakość ergonomii 
obsługi suwnic.

Konstrukcja kontrolera radiowego pozwala 
sterować ładunkiem tylko jedną ręką, dzięki 
czemu operator może się w pełni skoncentrować 
na obsłudze ładunku.
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• Szybsza praca dzięki łatwej obsłudze

• Obsługa jedną ręką pozwala w pełni 
skoncentrować się na ładunku

• Lekkie i ergonomiczne elementy 
sterujące minimalizują zmęczenie 
operatora

Zalety 
sterowania 
radiowego



Przy prawidłowym użytkowaniu i serwisowaniu suwnica 
dobrej jakości zapewni długie lata bezproblemowego 
podnoszenia. Wybranie suwnicy wysokiej klasy w 
połączeniu z naszymi profesjonalnymi usługami 
serwisowymi oznacza większą przewidywalność 
pracy, a tym samym ułatwia podejmowanie decyzji 
dotyczących konserwacji i produktywności.

PROGRAMY SERWISOWE DOPASOWANE 
DO TWOICH POTRZEB
Do suwnic CXT NEO zalecamy aktywny program 
konserwacji prewencyjnej. Możemy opracować plan 
konserwacji indywidualnie dopasowany do sprzętu, 
zastosowań i grupy obciążenia. 

Program konserwacji prewencyjnej CARE to nasz 
najpopularniejszy produkt serwisowy. Program obejmuje 
konserwację bieżącą i prewencyjne przeglądy serwisowe. 
Gdy wystarczy mniejszy zakres usług, oferujemy program 
inspekcji CONDITION, który ułatwia zapewnienie zgodności 
z przepisami lokalnymi i wspomaga prace konserwacyjne 
wykonywane we własnym zakresie przez klienta.

SUWNICA NEO POMAGA 
W TRAFNYM PLANOWANIU 
KONSERWACJI

Wgląd w przebieg 
eksploatacji 
suwnicy
Funkcja monitorowania zdalnego 
TRUCONNECT gromadzi z czujników dane 
dotyczące między innymi czasu pracy oraz 
liczby uruchomień silnika, cykli roboczych i 
zatrzymań awaryjnych. Dostępne są też funkcje 
monitorowania pracy hamulców i inwertera. 

Dane TRUCONNECT są dostępne w 
naszym portalu dostępnym dla klientów — 
yourKONECRANES.com. Klienci posiadający 
umowę serwisową mają też poprzez portal 
dostęp do danych serwisowych i informacji o 
urządzeniach, co pozwala uzyskać jasny obraz 
zdarzeń i aktywności w dowolnie wybranym 
przedziale czasu.
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Połączenie konserwacji 
prewencyjnej ze zdalnym 
monitorowaniem TRUCONNECT 
pozwala zapewnić bezpieczeństwo 
i wydajność pracy suwnicy. 
Standardowa gwarancja 
CXT obejmuje wymianę lub 
naprawę wadliwych części i 
podzespołów w godzinach pracy, 
a klienci korzystający z programu 
serwisowego Konecranes z 
monitorowaniem zdalnym mają 
możliwość przedłużenia jej nawet 
na 10 lat.

SOLIDNE WSPARCIE 
GWARANCYJNE

ZDALNE MONITOROWANIE TRUCONNECT

Dane są przesyłane do centrum usług zdalnych 
Konecranes.

Informacje dotyczące eksploatacji i konserwacji 
można przeglądać w portalu yourKONECRANES.
com.

Czujniki gromadzą dane dotyczące czasu pracy, 
liczby uruchomień silnika, liczby cykli roboczych i 
stanu hamulca.
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BEZPIECZNIEJSZE 
PRZENOSZENIE ŁADUNKÓW
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FUNKCJA FOLLOW ME(*) bardzo przyspiesza pracę 
operatora, ponieważ suwnicę można doprowadzić 
do ładunku po prostu ręcznie przeciągając hak na 
właściwe miejsce. Funkcja ta skraca cykle ładunkowe, 
gdyż bardzo ułatwia i przyspiesza zaczepianie haka i 
rozładowywanie suwnicy.
(* Zaleca się używanie funkcji podążania jedynie z 
suwnicami do 10 t)

FUNKCJA HOOK CENTERING 
minimalizuje siły boczne przy podnoszeniu 
poprzez automatyczne ustawianie mostu i 
wózka bezpośrednio nad ładunkiem.
Funkcja ta zmniejsza zużycie podzespołów 
suwnicy, skraca cykle ładunkowe i ułatwia 
obsługę.

FUNKCJA SNAG PREVENTION zatrzymuje 
wszystkie ruchy suwnicy w razie przypadkowego 
zaczepienia o przeszkodę hakiem, zawiesiem lub 
ładunkiem. Jest to dodatkowe zabezpieczenie 
pomagające zapobiegać podczas przenoszenia 
niebezpiecznym sytuacjom oraz uszkodzeniom 
ładunku, suwnicy lub otoczenia.
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• Szybsze przenoszenie ładunków 

• Wydajniejsza obsługa suwnicy  
i krótkie cykle ładunkowe 

• Bezpieczniejsza praca

• Większa ęywotnoęę suwnicy

ZALETY MODUŁU  
FUNKCJI KęTA LINY

MODUŁ FUNKCJI KęTA 
LINY ułatwia załadunek, 
zwiększa bezpieczeęstwo 
pracy i wydłuęa okres 
eksploatacji suwnicy.

Rope Angle Features Module dostarcza operatorom wygodne rozwiązania codziennych problemów 
związanych z podnoszeniem. Działanie funkcji opiera się na pomiarach kąta liny.

Chodzi przede wszystkim o eliminowanie ukosowania liny i kołysania podczas podnoszenia i przemieszczania 
ładunku. Dodatkowe oprogramowanie w połączeniu z zamontowanym na wciągniku inklinometrem dostarcza 
informacje o kącie liny, które umożliwiają systemowi sterowania suwnicą odpowiednie korygowanie jej ruchów.

DŹWIGAR POJEDYNCZY PODWIESZONA DŹWIGAR 
PODWÓJNY

PRZEŚWIT Niski Normalny Niski Normalny  

FUNKCJE   

Wciągnik inwerterowy ASR STANDARD STANDARD STANDARD STANDARD STANDARD

Sterowanie radiowe STANDARD STANDARD STANDARD STANDARD STANDARD

Doprowadzenie zasilania wózka 
łańcuchem energetycznym STANDARD STANDARD STANDARD STANDARD STANDARD

Zdalne monitorowanie TRUCONNECT STANDARD STANDARD STANDARD STANDARD STANDARD

Gwarancja rozszerzona OPCJA OPCJA OPCJA OPCJA OPCJA

Rope Angle Features Module OPCJA OPCJA OPCJA OPCJA OPCJA

Kolor szary RAL7035 STANDARD STANDARD STANDARD STANDARD STANDARD

Kolor żółty RAL1028 OPCJA OPCJA OPCJA OPCJA OPCJA

SUWNICA CXT NEO W 
SKRÓCIE
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Grupa Konecranes Lifting Businesses™ jest światowym liderem w swojej branży. Jej klienci 
pochodzą z różnych sektorów przemysłu, w tym wytwórczego, przetwórczego i stoczniowego, 
jak również z branży portowej i przeładunkowej. Konecranes oferuje rozwiązania zwiększające 
wydajność pracy oraz serwis urządzeń dźwigowych wszystkich producentów. Łączna sprzedaż 
Grupy w 2017 r. wyniosła 3136 mln EUR. Grupa zatrudnia 16 400 pracowników w 600 
lokalizacjach i 50 krajach. Akcje Konecranes są notowane na giełdzie Nasdaq Helsinki pod 
symbolem KCR.

© 2018 Konecranes. Wszelkie prawa zastrzeżone. „Konecranes”, „Lifting Businesses”, , „CXT”, „SMARTON” i „TRUCONNECT” są 
zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi firmy Konecranes Global Corporation.

konecranes.pl


