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Konecranes

Γερανογέφυρα πυλώνα CXT

Γερανογέφυρα πυλώνα CXT

ΑΞΙΟΠΟΙΉΣΤΕ ΣΤΟ ΜΈΓΙΣΤΟ
ΤΟΝ ΧΏΡΟ ΕΡΓΑΣΊΑΣ ΣΑΣ

Φροντίδα Lifecycle
σε πραγματικό χρόνο

Όταν δεν υπάρχει χώρος για μια τυπική ανυψωμένη
τροχιά κύλισης, επιλέξτε τη γερανογέφυρα τύπου πυλώνα
CXT. Με τη γερανογέφυρα πυλώνα CXT μπορείτε να
αναπτύξετε την παραγωγή σας σε πολλαπλά επίπεδα.
Μεγιστοποιεί τον λειτουργικό σας χώρο και χρησιμοποιεί
το γνωστό βαρούλκο CXT, το οποίο είναι σχεδιασμένο
για μεγάλη διάρκεια ζωής και διαθέτει εξειδικευμένα
εξαρτήματα Konecranes, για να ικανοποιεί τις ανάγκες
κάθε εργασίας ανύψωσης.

Για να προσφέρουμε την ολοκληρωμένη προσέγγιση στη συντήρηση, το
πρόγραμμα «Φροντίδα Lifecycle σε πραγματικό χρόνο», χρησιμοποιούμε
το TRUCONNECT®, μια σειρά με προϊόντα και εφαρμογές
απομακρυσμένης υπηρεσίας. Το πρόγραμμα απομακρυσμένης
παρακολούθησης χρησιμοποιεί αισθητήρες προκειμένου να
συγκεντρώνει δεδομένα χρήσης, όπως χρόνο λειτουργίας, εκκινήσεις
κινητήρα, κύκλους λειτουργίας και κατάσταση φρένων.

Με ειδικά σχεδιασμένες χαλύβδινες δομές, η
γερανογέφυρα πυλώνα CXT μπορεί να χρησιμοποιηθεί
σε διάφορα είδη κτιρίων και χώρων, για εσωτερική ή
εξωτερική χρήση. Διατίθεται σε διάφορους σχεδιασμούς
δοκού και σε ποικίλες διαμορφώσεις φορείου μηχανισμού.

Τα δεδομένα χρήσης είναι προσβάσιμα στη δικτυακή πύλη πελατών
– yourKONECRANES.com. Μπορείτε να δείτε, να αναλύσετε και
να μοιραστείτε εύκολα τα δεδομένα που έχουν συγκεντρωθεί,
για ένα στοιχείο ή για ολόκληρο τον στόλο. Μέσα από την
παρατήρηση ανωμαλιών, μοτίβων και τάσεων, μπορείτε να αντλείτε
χρήσιμες πληροφορίες για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τις
εργασίες συντήρησης και τη βελτίωση στον τομέα ασφάλειας και
παραγωγικότητας.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕ ΜΙΑ
ΜΑΤΙΑ
• ανυψωτική ικανότητα: έως
και 30 τόνοι* συνολικά με 1–2
βαρούλκα
• ύψη ανύψωσης: έως και 12 μ.*
• άνοιγμα: έως και 25 μ.*
• τροχιά κύλισης: έως και 120 μ.*

Θέλουμε να αξιοποιήσετε στο μέγιστο τη μακροπρόθεσμη επένδυση της
γερανογέφυράς σας. Χάρη στην πιο σύγχρονη τεχνολογία, την τακτική
συντήρηση και την εξαιρετική παγκόσμια εξυπηρέτηση πελατών,
διασφαλίζουμε τη βέλτιστη απόδοση της γερανογέφυράς σας για
ολόκληρη την διάρκεια ζωής του.

*Κατόπιν αιτήματος, υπάρχει
επιλογή ανυψωτικής ικανότητας
έως και 80 τόνους, ύψους
ανύψωσης έως και 10-15 μ.,
ανοίγματος έως και 30-40 μ. και
τροχιάς κύλισης έως και 240 μ.

Ευπροσάρμοστες δομές
που διασφαλίζουν ότι η
γερανογέφυρα δεν μπλοκάρει
κατά τη διαμήκη κίνηση κύλισης

Προειδοποιητικές
διατάξεις φωτοσήμανσης
και για τις δύο
κατευθύνσεις κίνησης

Konecranes

ΟΦΕΛΗ
• Τα πιο σύγχρονα
μηχανολογικά και
υπολογιστικά εργαλεία
διασφαλίζουν εύκολη και
γρήγορη διαδικασία αγοράς.
• Το συμπαγές βαρούλκο
CXT μεγιστοποιεί τη χρήση
του χώρου και δίνει τη
δυνατότητα αποδοτικής
εργασίας γύρω από τη
γερανογέφυρα.
• Ολοκληρωμένο σετ
χαρακτηριστικών και επιλογών
για ενίσχυση της ασφάλειας.
• Για τις εργασίες ανύψωσης και
διαμήκους κίνησης κύλισης,
τα ειδικά σχεδιασμένα βασικά
εξαρτήματα (κινητήρες,
γρανάζια και μέσα ελέγχου)
διασφαλίζουν αξιόπιστη
λειτουργία.

Αρπάγες προστασίας
εκτροχιασμού που
χρησιμοποιούνται σε
γερανογέφυρα τύπου
ημιπυλώνα

Βρόχοι ασφαλείας για την
αποφυγή συγκρούσεων

Διατάξεις καθαρισμού
ράγας για ομαλή κίνηση
της γερανογέφυρας

Γερανογέφυρα μονού φορέα ημιπυλώνα

Διατάξεις διακοπής
έκτακτης ανάγκης
ανάλογα με τις
διαστάσεις της
γερανογέφυρας (E-stop)

Προαιρετικά συμπαγή γρανάζια
γερανογέφυρας με κάλυμμα για
εξοικονόμηση χώρου

Η παρούσα έκδοση είναι αποκλειστικά για γενικούς ενημερωτικούς σκοπούς. Η Konecranes επιφυλάσσεται του
δικαιώματος όπως, καθ’ οιανδήποτε στιγμή και άνευ ειδοποίησης, αλλάξει ή διακόψει τα προϊόντα ή/και την αναφορά
σε τεχνικά χαρακτηριστικά στην παρούσα έκδοση. Η παρούσα έκδοση δεν συνιστά εγγύηση εκ μέρους της Konecranes, ρητή ή έμμεση, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικώς οποιασδήποτε έμμεσης εγγύησης ή εμπορευσιμότητας ή
καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό.
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Η Konecranes είναι κορυφαίος παγκοσμίως
όμιλος Lifting Businesses™, εξυπηρετώντας
ευρεία γκάμα πελατών, περιλαμβανομένων
κατασκευαστικών και μεταποιητικών
βιομηχανιών, ναυπηγείων, λιμένων και
τερματικών σταθμών. Η Konecranes
παρέχει ανυψωτικές λύσεις βελτίωσης της
παραγωγικότητας καθώς και υπηρεσίες
για ανυψωτικό εξοπλισμό όλων των
κατασκευαστών. Το 2017, ο Όμιλος
κατέγραψε συνολικές πωλήσεις 3.136
εκατομμυρίων ευρώ. Ο Όμιλος διαθέτει
16.200 εργαζομένους σε 600 τοποθεσίες
σε 50 χώρες. Η Konecranes είναι εισηγμένη
στο χρηματιστήριο Nasdaq Helsinki
(σύμβολο: KCR).

ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ
ΚΑΙ ΔΕΙΤΕ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ.
bit.ly/CXT-Gantry-crane
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