SVÄNGKR ANAR

Snabb och
exakt
materialhantering
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Konecranes

Svängkranar

Svängkranar

OLIKA MODELLER

Last (kg)

(lbs)

Utsträckning (m) (ft)

LÄTT OCH STADIG
SVÄNGNING
med robust lagring och justerbart
svängmotstånd. Manuell svängrörelse
tillgänglig för alla typer av kranarmar
och motoriserad svängning för kranar
med I-balkar.

externa strömförsörjningskablar kan
anslutas till pelare underifrån, från sidan
eller uppifrån.

ENKEL INSTALLATION PÅ
BEFINTLIG STRUKTUR
väggmonterade svängkranar kan enkelt
monteras på befintliga väggpelare med
fästanordningar för olika pelarstorlekar.
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XK-S profilbalk

JÄMN KÖRNING

och enkel körning med pålitliga
kabelbärare.

är idealisk för tyngre och större
laster.

med optimerade vagnar.

FÖRBÄTTRAD
SÄKERHET
med standard på/av
säkerhetsbrytare.

Anpassningsbar efter
din anläggning
Konecranes svängkranar är lämpliga för nästan alla typer av arbetsstationer,
från små verkstäder till stora fabriksmonteringslinjer, lagringsutrymmen och
lastningsplatser. Oavsett om du behöver lyfta en specifik utrustning eller lägga
till kapacitet i en hel process, erbjuder vårt breda utbud lösningar för de flesta
industriella anläggningar.
Föreställ dig en svängkran med en lastkapacitet på upp till 2000 kg och en
svängrörelse som kan nå 300 grader med en pelarkran. Du har flera olika sätt att
fästa svängkranen, på väggen eller på golvet, och kan välja mellan ett brett urval
av lyftanordningar, såsom elektriska kjättingtelfrar, pneumatiska lyftanordningar
och manuella lyftanordningar.

En längre livscykel
Svängkranar är en integrerad del av alla anläggningsprocesser och kräver både
hastighet och noggrannhet. Kranens flexibilitet och hållbarhet gör att du kan
fortsätta använda den i andra delar av din anläggning när din arbetsmiljö ändras.
De är också enkla att installera och flytta, vilket minskar kostnaden för stillestånd
och ger din svängkran en lång och produktiv livscykel.

FLEXIBEL FÖRANKRING
på fundament med gjutna ankare eller
genom anpassning till befintligt betonggolv med bottenplatta och kemiska
ankare.

SVÄNGBEGRÄNSARE
låter dig justera rotationen varannan
grad, och den klämmonterade
designen gör att den enkelt kan
installeras i efterhand.

Svängkran med manuell kättingtelfer
FÖRDELAR
• Brett utbud av alternativ
erbjuder lösningar för de
flesta industrianläggningar
• Enkel installation och
omplacering minskar
stilleståndstid
• Lätt att använda,
svängkranar möjliggör
snabb, säker och exakt
lasthantering
• Avancerad ergonomisk
design förbättrar
säkerheten och
komforten för dina
förare, vilket maximerar
arbetseffektiviteten
• Enkel service och minimalt
underhåll håller din kran i
fullt fungerande skick och
dina processer igång
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ROBUST FESTOONING

MOTORDRIVEN
VAGN MED ENKEL
LASTHANTERING
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Last and utsträckning

av svängarmar baserat på kundens
behov.

STRÖMFÖRSÖRJNING

Konecranes

MINIMERA
NEDTID
med enkelt underhåll av
svängkranen och telfern.

ATB Airbalancer Svängkran

Konecranes är en världsledande koncern av lyftverksaheter, med ett
brett kundregister som innefattar verkstads- och processindustrier,
skeppsvarv, hamnar och terminaler. Konecranes levererar
produktivitetshöjande lösningar och service för lyftutrustning av alla
fabrikat. År 2020, omsatte koncernen 3,2 miljarder euro.
Koncernen har cirka 16,900 anställda i 50 länder. Konecranes
aktier är noterade på Nasdaq Helsinki (symbol: KCR).

© 2020 Konecranes. Alla rättigheter förbehålls. 'Konecranes', 'Lifting Businesses' och
registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Konecranes.

är antingen

Denna publikation är endast avsedd för allmänna informationssyften. Konecranes förbehåller sig rätten att när som
helst och utan föregående meddelande ändra eller upphöra med häri refererade produkter och/eller specifikationer.
Denna publikation får inte uppfattas som en uttrycklig eller underförstådd garanti från Konecranes sida, inklusive
men ej begränsat till någon underförstådd garanti eller säljbarhet eller lämplighet för ett bestämt ändamål.
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