
PONTE ROLANTE KONECRANES SÉRIE S

O novo 
padrão em 
elevação

Quando se trata de pontes rolantes, nossa ponte rolante CXT 
sempre foi o padrão da indústria. Com a nova ponte da série S da 
Konecranes, estamos mudando o jogo novamente e estabelecendo 
uma nova referência. Com recursos nunca antes vistos, como o 
tambor inclinado, o enrolamento descentralizado, o cabo sintético 
e a conexão deslizante da viga, é uma abordagem inovadora em 
elevação. As atualizações de design tornam os movimentos mais 
precisos e poderosos e reduzem significativamente o desgaste.
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Enrolamento de 
próxima 
geração
• Tambor de cabo 

inclinado para menos 
desgaste.

• Deslocamento do
tambor para menor
carregamento na
estrutura da ponte.

Novo cabo 
sintético

• Material inovador de
cabo, durável, e mais
leve.

• Prolonga a vida útil
dos componentes do
enrolamento

• Estrutura robusta e
otimizada para menor
risco de falhas do
cabo e para manuseio
mais seguro.

Controle total

• Variação contínua de
velocidade para um
manuseio suave e
preciso do material.

• Recursos inteligentes
para operações mais
seguras e eficientes.

• Adicione inteligência
extra para um
desempenho ainda
melhor.

Viga principal 
inovadora

• Conexão deslizante
revolucionária para
menos desgaste.

• Todas as soldas fora
da viga para menos
tempo de
inatividade.

• Conexões fortes e
seguras para
montagem rápida.

Ecossistema 
digital

• TRUCONNECT® para
melhorar a segurança
e produtividade.

• Plataforma digital em
evolução com serviços
modernos ao seu
alcance, agora e no
futuro.

PONTE ROLANTE KONECRANES SÉRIE S

Características principais

kg m Max. ASR Nominal ASR 2 velocidades

2500 021 12/18/24 15 5 10

5000 041 6/9/12 7,5 2,5 5

6300 051 4,8/7,2/9,6 6 2 4

Carga Arranjo Altura Velocidade de elevação m/min




