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PŘEDNOSTI

• Široké spektrum volitelných 
prvků pro vytvoření řešení pro 
většinu průmyslových aplikací

• Snadná instalace a přemístění 
pro zkrácení prostojů

• Snadné použití díky výložníkům 
vytvořeným pro rychlou, 
bezpečnou a přesnou přepravu 
břemene 

• Pokročilá ergonomie pro zvýšení 
bezpečnosti a komfortu pro 
vaše operátory a maximalizaci 
efektivity práce

• Snadný servis a nízké nároky 
na údržby pro zachování plné 
provozuschopnosti vašeho 
otočného sloupového jeřábu 
bez přerušování vaší provozní 
činnosti

Přizpůsobení vašim 
podmínkám
Otočné sloupové jeřáby Konecranes jsou vhodné téměř pro všechna pracovní 
prostředí, od menších dílen až po velké tovární montážní linky, sklady a nakládací 
rampy. Široká nabídka volitelných prvků pro vytvoření řešení pro většinu 
průmyslových aplikací, od zdvihání jednotlivých kusů zařízení přes zvýšení kapacity 
až po řešení celého průmyslového procesu.

Představte si otočný sloupový jeřáb s nosností až 2 000 kg a otáčení v rozsahu 300 
stupňů s pilířovým výložníkem. Výložník můžete připevnit ke stěně nebo k podlaze 
několika různými způsoby a můžete si vybrat z celé řady zdvihacích zařízení, jako 
jsou elektrické řetězové kladkostroje nebo pneumatická zdvihací zařízení.

Delší životnost

Otočné sloupové jeřáby jsou nedílnou součástí každého výrobního procesu 
a vyžadují rychlost a přesnost. Díky flexibilitě a odolnosti tohoto typu jeřábu můžete 
jeřáb začít používat v dalších částech vašeho provozu, když se změní vaše pracovní 
prostředí. Snadno se také instalují a přemísťují – to má za následek nižší náklady 
na prostoje a prodloužení životnosti a zvýšení produktivity vašeho otočného 
sloupového jeřábu. 

FLEXIBILNÍ UKOTVENÍ

s použitím základů se zalitými kotvami 
nebo doplněním stávající betonové podlahy 
o základovou deskou a chemické kotvy.

RŮZNÁ PROVEDENÍ

pro ramena výložníků podle požadavků 
zákazníka.

SNADNÉ A STABILNÍ 
OTÁČENÍ

díky robustnímu ložisku a nastavitelnému 
odporu při otáčení.

BEZ POŽADAVKU  
NA EXTERNÍ NAPÁJENÍ

protože výložník a kladkostroj může být 
napájen zespodu, ze strany nebo seshora.

ROBUSTNÍ SYSTÉM ZAVĚŠENÍ

a snadný chod se spolehlivými nosníky lan.

MOTOROVÁ KOČKA  
PRO SNADNOU  

PŘEPRAVU BŘEMEN

je ideální volbou pro těžká 
a rozměrná břemena.

ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI

standardním bezpečnostním vypína-
čem zap/vyp s pilířovými výložníky.
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HLADKÝ CHOD

díky optimalizovaným kočkám.

MINIMÁLNÍ 
PROSTOJE

díky jednoduchému servisu 
otočného sloupového jeřábu 
a kladkostroje.

Nosnost a rozpětí

Zatížení (kg) (lbs)               Rozpětí (m)  (ft)

2 3 4 5 6 7 8

6,5  9,5  13  16 19,5 22,5 26

2000 4400

1600 3525

1250 2750

1000 2200

500 1100

250 550

125 275

I nosník Profilový nosník XK-S

ft

lbs

OMEZOVAČ OTÁČENÍ

je určen pro nastavení otáčení 
po dvou stupních a díky svorko-
vému připevnění je možné ho 
nainstalovat dodatečně.

SNADNÁ MONTÁŽ NA STÁVAJÍCÍ 
KONSTRUKCI 

s volitelnými prvky pro nástěnnou montáž: jed-
nodílný držák pro jednoduchou montáž a kotva 
s držákem nebo upínací provedení pro různé 
velikosti sloupů.

m

kg



Konecranes přední skupina Lifting Businesses™ na světě s širokou základnou 
zákazníků z řad výrobního a zpracovatelského průmyslu, loděnic, přístavů 
a terminálů. Konecranes dodává zdvihací řešení pro zvýšení produktivity a servisní 
služby pro zdvihací zařízení všech značek. V roce 2017 dosáhly tržby celé skupiny 
hodnoty 3,136 mld. eur. Skupina zaměstnává na 600 místech v 50 zemích světa 
16 200 lidí. Akcie společnosti Konecranes se obchodují na burzovním trhu Nasdaq 
Helsinki (symbol: KCR).

© 2019 Konecranes. Všechna práva vyhrazena. „Konecranes“, „Lifting Businesses“ a  jsou buď registrované 
obchodní známky nebo obchodní známky společnosti Konecranes. 

Tento dokument obsahuje pouze informace všeobecného charakteru. Společnost Konecranes si vyhrazuje právo 
kdykoliv a bez předchozího upozornění změnit nebo přestat nabízet výrobky anebo parametry uvedené v tomto 
dokumentu. Tento dokument nepředstavuje žádnou záruku, ani výslovnou ani implikovanou, ze strany společnosti 
Konecranes, včetně, mimo jiné, implikované záruky, záruky prodejnosti nebo vhodnosti ke konkrétnímu účelu.
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ZÍSKEJTE DALŠÍ INFORMACE  
O NAŠICH VÝROBCÍCH.

bit.ly/KC-Jib-cranes


