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FŐBB ELŐNYÖK

• Az opciók széles skálája 
kínál megoldást a legtöbb 
ipari létesítményben

• Egyszerű beszerelés és 
áthelyezés, rövidebb 
állásidő

• Az egyszerűen használható 
gém gyors, biztonságos és 
precíz tehermozgatást tesz 
lehetővé 

• A fejlett ergonomikus 
kialakítás maximális 
munkahatékonyság 
mellett növeli a kezelők 
biztonságát és kényelmét

• Az egyszerűen használható, 
kevés karbantartást igénylő 
forgódaru folyamatos és 
zavartalan működést tesz 
lehetővé.

Egyedi igényekhez 
igazodva
A Konecranes forgódaruk szinte minden munkaállomáson alkalmazhatók 
a kis műhelyektől kezdve egészen a nagy üzemi gyártósorokig, raktárakig 
és rakodórámpákig. Akár egyetlen berendezés felemeléséről, akár a teljes 
folyamat kapacitásának növeléséről van szó, az opciók széles skálája kínál 
megoldást a legtöbb ipari létesítményhez.

Képzeljen el egy akár 2000 kg teherbírású forgódarut, amely az oszlopos 
gémnek köszönhetően 300 fokos szögben elfordítható. Számos módon 
rögzítheti a gémet a falhoz vagy a padlóhoz, és emelőegységek széles 
választéka áll a rendelkezésére, például elektromos láncos emelők és 
pneumatikus emelőszerkezetek.

Hosszabb élettartam
A forgódaruk bármilyen üzemi folyamat szerves részét képezik, a gyorsaságot 
és a pontosságot is megkövetelik. A darut rugalmassága és tartóssága folytán 
a létesítmény egyéb helyein is használhatja a munkakörnyezet megváltozása 
esetén. Egyszerűen beszerelhető és áthelyezhető, csökkennek az állásidővel 
kapcsolatos költségek, és a forgódaru hatékonysága hosszú élettartammal 
párosul. 

RUGALMAS RÖGZÍTÉS

öntött dűbeles alapozással vagy a 
meglévő betonpadlóhoz igazodó 
alaplappal és vegyi dűbelek segítségével.

SZÁMOS KIALAKÍTÁS

a darugémek az ügyféligényeknek 
megfelelően.

KÖNNYED ÉS STABIL 
ELFORDÍTÁS

robusztus csapágyakkal és állítható 
elfordítási végállással.

NINCS SZÜKSÉG KÜLSŐ 
TÁPELLÁTÁSRA

mivel a gém és az emelőmű alulról, 
oldalról vagy felülről jut áramhoz.

ZÖKKENŐMENTES ÜZEMELÉS

optimalizált macskahaladó kocsikkal.

A MINIMÁLISRA 
CSÖKKENTETT 

ÁLLÁSIDŐ

mellett a forgódaru és 
az emelő egyszerűen 
használható.

Terhelés és kinyúlás

I-gerenda XK-S profilgerenda

láb

font

ROBUSZTUS FELÉPÍTÉS

és könnyed üzemelés a megbízható 
kábelkocsiknak köszönhetően.

ideális használható nehezebb és nagyobb méretű 
terhek mozgatásához

AZ ELFORDÍTÁS-
SZABÁLYOZÓVAL

két fokonként tudja állítani 
az elfordítást, és a bilincses 
kialakításnak köszönhetően 
később is felszerelhető.

MEGLÉVŐ SZERKEZETET ALKAL-
MAZÓ EGYSZERŰ BESZERELÉS 

falra szerelt opciókkal: egyrészes tartó az 
egyszerű összeszereléshez és tartórögzítő 
vagy bilincses elrendezés a különféle oszlop-
méretekhez.

MEGNÖVELT 
BIZTONSÁG

standard be/ki biztonsági 
kapcsolóval és oszlopos 
gémmel.

m

kg

Terhelés 
(kg) (font)               Kinyúlás (m) (láb)

2 3 4 5 6 7 8

6,5  9,5  13  16 19,5 22,5 26

2000 4400

1600 3525

1250 2750

1000 2200

500 1100

250 550

125 275

MOTOROS MACSKAHALADÁS 
EGYSZERŰ TEHERMOZGATÁSSAL



A Konecranes a Lifting Businesses™ globális vezető vállalata, széles 
körű ügyfélkörrel a gyártó- és feldolgozóüzemek, hajóépítő üzemek, 
kikötők és terminálok területén. A Konecranes hatékonyságnövelő 
emelési megoldásokat kínál, és emellett szervizszolgáltatásokat is nyújt 
a különféle gyártmányú emelőberendezésekhez. 2017-ben a Csoport 
összértékesítése 3136 millió euró volt. A Csoport 16 200 alkalmazottat 
foglalkoztat és 600 telephellyel rendelkezik 50 országban.  
A Konecranes részvények szerepelnek a Nasdaq Helsinki kínálatában 
(szimbólum: KCR).

© 2019 Konecranes. Minden jog fenntartva. A „Konecranes”, a „Lifting Businesses” és a(z)  a 
Konecranes bejegyzett védjegyei vagy védjegyei. 

A jelen kiadvány tájékoztató információkat tartalmaz. A Konecranes fenntartja a jogot az itt szereplő 
termékek és/vagy műszaki adatok bármikor történő megváltoztatására vagy beszüntetésére külön 
figyelmeztetés nélkül. A jelen kiadvány nem keletkeztet kifejezett vagy beleértett garanciát a Konecranes 
részéről, beleértve, de nem kizárólagosan bármilyen következményes garanciára, értékesíthetőségre, vagy 
adott célra való megfelelőségre vonatkozóan.
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A JOBB TÁJÉKOZÓDÁS ÉRDEKÉBEN 
TEKINTSE MEG A RÉSZLETES 
TERMÉKINFORMÁCIÓKAT.

bit.ly/KC-Jib-cranes


