ŽERJAV KONECR ANES SERIJA S

Nov standard
dvigovanja

Naš mostni žerjav CXT je dolgo predstavljal industrijski
standard. S serijo S spet spreminjamo pravila igre in
postavljamo nova merila. S funkcijami, kot jih še ni bilo,
na primer nagnjeni boben, izravnava navitja, sintetična
vrv in drsnim stikom glavnega nosilca, predstavljamo
drzen nov pristop k dvigovanju. Te izboljšave
zagotavljajo več natančnosti in moči pri dvigovanju ter
občutno zmanjšajo obrabo.

ŽERJAV KONECR ANES SERIJA S

Podatki na kratko

Navitje naslednje Nova sintetična
generacije
vrv

Popoln nadzor

Inovativen glavni Digitalni
nosilec
ekosistem

• Nagnjen vrvni boben za
manjšo obrabo.

• Brezstopenjsko
dvigovanje za
nemoteno in natančno
ravnanje z materiali.

• Revolucionaren drsni
stik za manjšo obrabo.

• Izravnava navitja za
manjše obremenitve
konstrukcije žerjava.

• Revolucionaren trpežen,
vendar lahek material
vrvi.
• Daljša življenjska doba
komponent navitja.
• Močna, optimizirana
struktura za manj
napak na vrvi in
varnejše rokovanje.

Obremenitev

Vpetje

kg

• Pametne funkcije
za varnejše in
učinkovitejše delovanje.

• Vsi zvari zunaj glavnega
nosilca za krajši čas
nedelovanja.
• Močni, varni spoji za
hitro sestavljanje.

• TRUCONNECT® za
večjo varnost in
storilnost.
• Razvijajoča se digitalna
platforma s sodobnimi
storitvami na dosegu
zdaj in v prihodnje.

• Več pameti za še boljše
delovanje.

Višina dvigovanja

Hitrost dvigovanja v m/min

m
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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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