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FORDELE

• Med vores brede udvalg af 
muligheder har vi løsninger 
til de fleste industrianlæg

• Nem installation og flytning 
reducerer nedetiden

• Let at bruge, svingkran 
muliggør hurtig, sikker og 
præcis lasthåndtering

• Avanceret ergonomisk 
design øger sikkerheden 
og komforten for dine 
operatører og maksimerer 
arbejdseffektiviteten

• Nem betjening og lav 
vedligeholdelse holder 
din kran i god driftsstand, 
så dine processer kører 
problemfrit

Kan tilpasses din 
facilitet
Konecranes’ svingkraner er velegnede til næsten enhver form for 
arbejdsstation, fra små værksteder til store fabriksmonteringslinjer, 
opbevaringsområder og lastepladser. Uanset om du har brug for at løfte udstyr 
enkeltvis eller tilføje kapacitet til en hel proces, har du adgang til en bred vifte 
af løsninger, der kan bruges til de fleste industrielle faciliteter.

Forestil dig en svingkran med en lastkapacitet på op til 2.000 kg og en 
svingbevægelse, der kan nå 300 grader med en søjlesvingkran. Der er 
forskellige metoder til at fastgøre svingkranen til væggen eller gulvet, og der 
findes et stort udvalg af hejseudstyr, såsom elektriske kædetaljer, pneumatisk 
løfteudstyr og manuelle hejseprodukter.

Længere levetid
Svingkraner er en integreret del af alle processer på en fabrik, og de skal være 
både hurtige og præcise. Kranens fleksibilitet og robusthed giver dig mulighed 
for at fortsætte med at bruge den i andre dele af dit anlæg, når miljøet ændrer 
sig. De er også nemme at installere og flytte, hvilket reducerer omkostningerne 
ved din nedetid og giver din svingkran en lang og produktiv levetid.

FLEKSIBEL FORANKRING

på fundamenter med støbte ankre eller 
ved tilpasning til eksisterende betongulv 
med bundplade og kemiske ankre.

FORSKELLIGE DESIGN

for svingarme baseret på kundens krav.

NEM OG JÆVN DREJNING

med robust leje og justerbar 
svingmodstand. Manuel drejefunktion 
tilgængelig for alle svingkrantyper og 
motoriseret drejning for svingkraner med 
I-bjælkearme.

STRØMFORSYNING

eksterne strømforsyningskabler kan 
fastgøres til søjler nedefra, fra siden 
eller ovenfra.

ROBUSTE FESTONERE

og nem drift med pålidelige 
kabelholdere.

MOTORISERET 
VOGN MED NEM 

LASTHÅNDTERING

ideel til tungere og større 
belastninger.

FORBEDRET 
SIKKERHED

med standard tænd/sluk sik-
kerhedsafbryder på søjlejibs.

PROBLEMFRI 

med optimerede vogne.

MINIMERET 
NEDETID

med nem betjening af 
svingkran og kædetalje

fod

m

Belastning og rækkevidde

(lb)               Rækkevidde (m)  (fod)

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

XK-S profilbjælke

(lb)kg

I-bjælke

NEM MONTERING 
PÅ EKSISTERENDE 

Vægmonterede svingkraner kan nemt 
monteres på eksisterende vægsøjler ved 
hjælp af fastspændingssæt til forskellige 
søjlestørrelser.

Manuel svingkran med kædetalje ATB Airbalancer svingkran

SVINGBEGRÆNSER

giver dig mulighed for at 
justere rotationen for hver to 
grader, og klemmemonteret 
design gør det muligt at 
installere den senere.
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KONTAKT OS I DAG

konecranes.dk/kontakt-os

Konecranes er en af verdens førende Lifting Businesses™ og betjener 
en lang række kunder, bl.a. i fremstillings- og procesindustrien, 
skibsværfter, havne og terminaler. Konecranes leverer løfteløsninger, 
der forbedrer produktiviteten, samt service til alle typer løfteudstyr. 
Koncernens omsætning var i 2020 på 3,2 mia. EUR. Koncernen 
har omkring 16.900 medarbejdere i 50 lande. Konecranes' 
aktier er børsnoteret på Nasdaq Helsinki (symbol: KCR).

© 2020 Konecranes. Alle rettigheder forbeholdes. ”Konecranes", "Lifting Businesses" og  er enten registrerede 
varemærker eller varemærker tilhørende Konecranes.

Denne publikation er kun til generel orientering. Konecranes forbeholder sig ret til når som helst, uden varsel, at 
ændre eller tilbagetrække de produkter og/eller specifikationer, der henvises til heri. Denne publikation udgør ingen 
garanti fra Konecranes side, hverken udtrykkeligt eller implicit, herunder, men ikke begrænset til, implicit garanti eller 
salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål.


