
NOWY STANDARD W 
PODNOSZENIU
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.
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ZWINNOŚĆ: ŁAŃCUCH ZASILAJĄCY
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. 

MOC: INWERTEROWY MECHANIZM 
WCIĄGNIKA (ASR) 
Źródłem mocy suwnicy CXT NEO jest wydajna technologia 
wciągnika inwerterowego, który zapewnia precyzyjne 
pozycjonowanie ładunków i kontrolowaną pracę z 
małą prędkością. Zastosowanie inwertera umożliwia 
bezstopniową kontrolę prędkości podnoszenia. Możliwe 
jest ustawianie bardzo niskiej prędkości, co jest istotne 
przy rozpoczęciu podnoszenia i opuszczaniu ładunków. Z 
kolei podnoszenie może być nawet o 50% szybsze.

ERGONOMIA: STEROWANIE RADIOWE
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.

KONSERWACJA PREWENCYJNA:  
TRUCONNECT®

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.

INTELIGENTNE FUNKCJE:  
ROPE ANGLE FEATURES MODULE
Moduł funkcji kąta liny dostarcza operatorom 
wygodne rozwiązania codziennych problemów 
związanych z podnoszeniem. Działanie funkcji 
opiera się na pomiarach kąta liny. Chodzi przede 
wszystkim o ukosowania liny ciągnięcia w bok 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 ruchów.
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