
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΒΑΡΟΥΛΚΟ ΑΛΥΣΙΔΑΣ 
C-SERIES ΤΗΣ KONECRANES

Ζήστε τη 
διαφορά

Το νέο βαρούλκο C-series της Konecranes είναι το πιο προηγμένο 
ηλεκτρικό βαρούλκο αλυσίδας της εταιρείας μας μέχρι σήμερα και το 
πιο πρόσφατο βήμα στην κατεύθυνση της διαρκούς ανάπτυξης. Έξυπνα 
κατασκευασμένο με την ανθεκτικότητα, την ακρίβεια και την αξιοπιστία 
που προσφέρουν τα εξαρτήματα του Βασικού Κορμού Ανύψωσης 
(Core of Lifting), είναι σχεδιασμένο για πάνω από ένα εκατομμύριο 
χρήσεις. Με το νέο βαρούλκο C-series της Konecranes, απολαμβάνετε 
έναν συνδυασμό απόλυτης χρηστικότητας, βελτιωμένης απόδοσης και 
βέλτιστης αξίας ως προς τη διάρκεια ζωής.



konecranes.com

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΒΑΡΟΥΛΚΟ ΑΛΥΣΙΔΑΣ C-SERIES ΤΗΣ KONECRANES

Τεχνικά στοιχεία με μια ματιά

Κλάση λειτουργίας Έως FEM 3m / ISO M6

Πιστοποιήσεις CE, RoHS, (CSA)

Ανυψωτική ικανότητα Έως 5.000 kg

Ταχύτητα ανύψωσης Περισσότερες ταχύτητες διαθέσιμες με αναλογία 4:1

Ηλεκτρικά και συστήματα 
ελέγχου

• Ανθεκτικό κρεμαστό χειριστήριο και καλώδιο

• Σύστημα ελέγχου χαμηλής τάσης

• Καλύπτει μεγάλο εύρος τιμών τάσης

Γάντζοι Σύμφωνα με το DIN 15401

Βαφή Σκελετός από ανοδιωμένο αλουμίνιο με εποξειδική βαφή σε μορφή σκόνης 70 µm

Αλυσίδα Γαλβανισμένη αλυσίδα φορτίου (Τύπου Τ)

Ανάρτηση Βραχίονας και μια πλήρης σειρά από φορεία βαρούλκου

Θερμοκρασία
• -20°C, +40°C /– 4 ºF και +104 ºF (ED 60% και 300 εκκινήσεις/ώρα)

• -20°C, +50°C /– 4 ºF και +122 ºF (ED 40% και 240 εκκινήσεις/ώρα)

Για μεγαλύτερο χρόνο λειτουργίας

ΟΛΟΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ 
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

Εγκατάσταση μέσα σε λίγα λεπτάminutah

ΝΕΑ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΑΝΩ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
Για αξιοπιστία που ξεχωρίζει

ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΟΣ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗΣ ΥΠΕΡΒΑΡΟΥ

Για μεγαλύτερη 
ισχύ

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗ 
ΠΤΕΡΩΤΗ

Για ασφαλέστερη και 
αξιόπιστη λειτουργία

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ 
ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΣ 
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

Κατασκευασμένο για πάνω 
από ένα εκατομμύριο χρήσεις 
με στόχο την αύξηση της 
διάρκειας ζωής του πηνίου και 
τη μείωση του κόστους του 
κύκλου ζωής

ΤΟ ΝΕΟ ΦΡΕΝΟ 

Για βελτιωμένη απόδοση

ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ, ΝΕΟΣ 
ΜΕΙΩΤΗΡΑΣ

Για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής 
της αλυσίδας

ΠΛΗΡΩΣ 
ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΕΗ 
ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΑΛΥΣΙΔΑΣ

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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