
ELEKTRIČNO VERIŽNO DVIGALO
KONECRANES SERIJE C 

Izkusite 
razliko

Konecranes serija C so naša najnaprednejša električna 
verižna dvigala na trgu in zadnji korak na poti nenehnega 
razvoja. Pametno izdelano z vzdržljivostjo, natančnostjo in 
zanesljivostjo komponent Core of Lifting in pripravljeno na 
več kot milijon obratovanj. Naše novo dvigalo serije C vam 
zagotavlja kombinacijo uporabnosti, večje zmogljivosti in 
optimalne vrednosti skozi celoten življenski cikel.



konecranes.com

ELEKTRIČNO VERIŽNO DVIGALO KONECRANES SERIJE C

Podatki na kratko

Delovni razred Do FEM 3m/ISO M6

Skladnost CE, RoHS, (CSA)

Dvižna zmogljivost Do 5000 kg

Hitrost dvigovanja Na voljo je več hitrosti v razmerju 4:1

Električna oprema in 
krmilniki

• Robusten viseči krmilnik in kabel

• Nizkonapetostno krmiljenje

• Podpira širok razpon napetosti

Kavlji Skladno z DIN 15401

Barva Ogrodje iz eloksiranega aluminija z epoksi prašnim premazom debeline 70 μm

Veriga Pocinkana dvižna veriga (razreda T)

Obešanje Nosilec + širok izbor vozičkov

Temperatura
• -20 °C; +40 °C (razmerje obratovalnega cikla 60 % in 300 zagonov/h)

• -20 °C; +50 °C (razmerje obratovalnega cikla 40 % in 240 zagonov/h)

Za daljši čas delovanja

POPOLNOMA NOV MOTOR

Namestitev v zgolj nekaj minutah

NOVA OBLIKA VPETJA 
VERIŽNIKA

Za izjemno zanesljivost

IZBOLJŠAN SISTEM 
VARNOSTNE SKLOPKE

Za več moči

IZBOLJŠANI 
VENTILATOR

Za varnejše in 
zanesljivejše 
delovanje

OMEJITVENO 
STIKALO

Izdelana za več kot milijon obratovanj, 
kar zagotavlja daljšo življenjsko dobo 
zavore in nižje končne stroške

NOVA ZAVORA

Za večjo zmogljivost

DRZEN, NOV REDUKTOR

Za daljšo življenjsko dobo 
verige

POPOLNOMA NOV 
PRENOSNI ZOBNIK 
VERIGE

Ta letak je informativne narave. Podjetje Konecranes si pridržuje pravico kadar koli in brez vnaprejšnjega obvestila spremeniti 
izdelke in/ali tu navedene lastnosti ali jih prenehati izdelovati. Iz tega letaka ne izhajajo nobena zagotovila podjetja Konecranes, 
izrecna ali implicitna, vključno z vendar ne omejeno na implicitna zagotovila o primernosti za prodajo ali določen namen.
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