
 

Een modulair
meesterwerk

KONECRANES M-SERIES  
OPEN LIERWERK

Konecranes M-serie geeft het hijsen van zware lasten een 
nieuwe dimensie. Het is het meest compacte en modulair 
gebouwde lierwerk in de hijsindustrie. Verkrijgbaar voor 
verschillende lasten en gebruiksklassen en geschikt voor 
de meest veeleisende processen. Met de door onszelf 
ontwikkelde en gebouwde hoofdcomponenten (Core of Lifting) 
is de Konecranes M-serie een echt modulair meesterwerk: 
slim, krachtig en gemaakt voor uw behoeften.
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Bij hijsen telt
de kwaliteit

• Samengesteld 
uit de beste “in 
house” gebouwde 
hoofdcomponenten 
voor top-prestaties en 
lange levensduur.

Modulaire 
Ontwerp
                            
• Gegarandeerd de 

beste oplossing voor 
uw toepassing

• Gemaakt voor een 
proces omgeving.

Betrouwbaarheid 
is de basis van 
het ontwerp.
• Het modulaire ontwerp 

zorgt voor een hoge 
betrouwbaarheid en 
eenvoudig onderhoud.

Gebouwd voor 
uw proces

• Beproefde oplossingen 
door een enorme 
ervaring in tal van 
industrieën.

• Moderne besturing 
met vele slimme 
functies, automatische 
systemen en 
connectiviteit.

Altijd 
geïnformeerd en 
verbonden
• TRUCONNECT geeft 

“real-time” informatie 
om veiligheid en 
productiviteit te 
verbeteren.

• Het yourKONECRANES 
portaal geeft u de 
mogelijkheid te 
beslissen op basis van 
feitelijk gebruik.

DE FEITEN OP EEN RIJ
KONECRANES M-SERIES OPEN LIERWERK

inschering

EN Aantal cycly 6,3 8 10 12,5 16 20 25 32 40 44 50 63

A9 2M
20 20 20 20 20 20 - - - - - - 2x2

10 10 10 10 10 10 - - - - - - 2x4

A8 1M
20 20 20 20 20 20 20 18 15 14 - - 2x2

10 10 10 10 10 10 10 10 10 - 10 10 2x4

A7 500K
20 20 20 20 20 20 20 18 15 14 - - 2x2

10 10 10 10 10 10 10 10 10 - 10 10 2x4

A6 250K
20 20 20 20 20 20 20 18 15 14 - - 2x2

10 10 10 10 10 10 10 10 10 - 10 10 2x4
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Hijsvermogen (ton)

KONECRANES M-SERIES SNELHEDEN HIJSEN (m/min)

Alle gebruiks 
klassen

Standaard

Max 20 25 32 40 50 61

KONECRANES M-SERIES SNELHEDEN KATRIJDEN (m/min)

                                      OPTIES


