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FORDELER

• Bredt utvalg av alternativer 
gir løsninger for de fleste 
industrielle anlegg

• Enkel installasjon og 
flytting reduserer nedetid

• Svingkranenes  
lettanvendelighet muliggjør 
rask, sikker og nøyaktig 
lasthåndtering

• Avansert ergonomisk design 
forbedrer sikkerheten og 
komforten til operatørene 
dine, og maksimerer 
arbeidseffektiviteten

• Enkel servicevennlighet 
og lite vedlikehold holder 
kranene og prosessene dine 
i gang

Tilpasser seg anlegget 
ditt
Konecranes’ svingkraner passer til nesten alle slags arbeidsstasjoner, fra små  
verksteder til store fabrikkmonteringslinjer, lagringsområder og lasteplasser.  
Enten du trenger å løfte et enkelt utstyr eller legge kapasitet til en hel prosess,  
tilbyr et bredt utvalg av alternativer løsninger for de fleste industrielle anlegg.

Se for deg en kran med en lastkapasitet på opptil 2000 kg og en  
svingbevegelse som kan nå 300 grader med en søylesving. Du har flere  
forskjellige måter å feste svingkranen på veggen eller gulvet på, og kan velge 
fra  et bredt utvalg av løfteutstyr, som elektriske kjettingtaljer, lufttaljer og 
manuelle taljer.

En lengre livssyklus
Svingkraner er en integrert del av enhver prosess i anlegget, og krever både  
hastighet og nøyaktighet. Fleksibiliteten og holdbarheten til denne kranen lar  
deg fortsette å bruke den i andre deler av anlegget når arbeidsmiljøet endres.  
De er også enkle å installere og flytte, noe som reduserer kostnadene for  
nedetid, og gir kranene dine en lang og produktiv livssyklus.

FLEKSIBEL FORANKRING

på fundamenter med innstøpte ankre 
eller ved å tilpasse seg eksisterende 
betonggulv med bunnplate og kjemiske 
bolter.

ULIKE DESIGN

på svingarmene basert på kundens krav.

LETT OG STØDIG 
SVINGBEVEGELSE

med robuste lager og justerbar 
svingmotstand. Manuell svingbevegelse  
tilgjengelig for alle typer svingkraner
og motorisert sving for svingkraner med  
I-bjelkearmer.

STRØMFORSYNING

eksterne strømforsyningskabler kan  
festes til søyle og på undersiden, siden  
eller ovenfor.

ROBUSTE KABELOPPHENG

og enkel å kjøre med pålitelige  
kabelbærere.

MOTORISERT 
LØPEKATT FOR ENKEL 

LASTHÅNDTERING

er ideell for tyngre og større laster.

FORBEDRET 
SIKKERHET

med standard på/av-sikker- 
hetsbryter med søylesvingkraner.

JEVN DRIFT

med optimaliserte løpekatter.

MINIMALISERT 
NEDETID

med enkel betjening av sving 
kran og talje.

fot

m

Last og utskyvning

Last (kg) (kg)               Utskyvning (m) (fot)

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-profilbjelke

kgkg

I-bjelke

ENKEL INSTALLASJON VED 
BRUK AV EKSISTERENDE 

Veggsvingkraner kan enkelt monteres på 
eksisterende veggsøyler ved hjelp
av brakettklemmearrangementer for  
forskjellige søylestørrelser.

Svingkran med manuell kjettingtalje ATB Airbalancer - Svingkran

SVINGBEGRENSER

lar deg justere rotasjonen 
annenhver grad, og den 
klemmonterte designen gjør 
at den kan installeres senere.
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KONTAKT OSS I DAG

konecranes.no/kontakt-oss

Konecranes er en verdensledende gruppe av Lifting Businesses™, 
som betjener et bredt spekter av kunder, inkludert produksjons- 
og prosessindustrier, verft, havner og terminaler. Konecranes 
tilbyr produktivitetsforbedrende løfteløsninger samt tjenester for 
løfteutstyr av alle fabrikater. I 2020 var konsernets omsetning 
3,2 milliarder euro. Konsernet har rundt 16 900 ansatte i 50 land. 
Konecranes’ aksjer er notert på Nasdaq Helsinki (symbol: KCR).

© 2020 Konecranes. Alle rettigheter forbeholdes. 'Konecranes', 'Lifting Businesses' og  er enten registrerte 
varemerker eller varemerker tilhørende Konecranes.

Denne publikasjonen er kun for generelt informasjonsformål. Konecranes forbeholder seg retten til når som helst, 
uten varsel, å endre eller avbryte produktene og/eller spesifikasjonene det er referert til heri. Denne publikasjonen 
gir ingen garanti fra Konecranes’ side, uttrykkelig eller underforstått, inkludert men ikke begrenset til noen 
underforstått garanti eller salgbarhet eller egnethet for et bestemt formål.


