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Το νέο 
πρότυπο στην 
ανύψωση

Όταν πρόκειται για γερανογέφυρες, η γερανογέφυρα CXT αποτελεί 
εδώ και πολύ καιρό το πρότυπο στον κλάδο. Με τη γερανογέφυρα 
S-series της Konecranes, αλλάζουμε ξανά τους όρους του 
παιχνιδιού, και θέτουμε το νέο σημείο αναφοράς. Με πρωτοποριακά 
χαρακτηριστικά, όπως το κεκλιμένο τύμπανο, τη μετατοπισμένη 
διάταξη ανύψωσης, το συνθετικό σχοινί και τη συρόμενη σύνδεση 
του κύριου φορέα, πρόκειται για μια καινοτόμα, νέα προσέγγιση στην 
ανύψωση. Αυτές οι σχεδιαστικές αναβαθμίσεις αυξάνουν την ακρίβεια 
και τη δύναμη της ανύψωσης, ενώ μειώνουν σημαντικά τη φθορά.
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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 
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ενδεικτικώς οποιασδήποτε έμμεσης εγγύησης ή εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό.
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Φορτίο Διάταξη 
σχοινιού Ύψος ανύψωσης Ταχύτητα ανύψωσης m/min

Kg m Μέγ. ASR Ονομαστικό ASR 2 ταχυτήτων

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

Διάταξη 
ανύψωσης 
επόμενης γενιάς
• Κεκλιμένο τύμπανο για 

λιγότερη φθορά.

• Μετατοπισμένη διάταξη 
ανύψωσης για λιγότερη 
καταπόνηση στη δομή 
της γερανογέφυρας.

Νέο, συνθετικό 
σχοινί

•  Επαναστατικό, 
ανθεκτικό αλλά ελαφρύ 
συνθετικό σχοινί.

• Αυξάνει τη διάρκεια 
ζωής των εξαρτημάτων 
της διάταξης 
ανύψωσης.

• Ανθεκτική, 
βελτιστοποιημένη 
δομή για λιγότερα 
ελαττώματα στο σχοινί 
και ασφαλέστερο 
χειρισμό.

Πλήρης έλεγχος

•  Αδιαβάθμητη κίνηση 
ανύψωσης για ομαλό 
και ακριβή χειρισμό του 
υλικού.

•  Smart δυνατότητες 
για ασφαλέστερεςκαι 
αποδοτικότερες 
εργασίες.

•  Αποκτήστε εξυπνότερες 
λύσεις για ακόμα 
καλύτερη απόδοση.

Καινοτόμος 
κύριος φορέας

•  Επαναστατική 
συρόμενη σύνδεση για 
λιγότερη φθορά.

•  Όλες οι συγκολλήσεις 
βρίσκονται έξω από 
τη γερανογέφυρα για 
λιγότερο χρόνο εκτός 
λειτουργίας.

•  Ανθεκτικές, ασφαλείς 
συνδέσεις για γρήγορη 
συναρμολόγηση.

Ψηφιακό 
οικοσύστημα

•  TRUCONNECT® για 
βελτιωμένη ασφάλεια 
και παραγωγικότητα.

•  Εξελισσόμενη ψηφιακή 
πλατφόρμα με 
σύγχρονες υπηρεσίες 
στη διάθεσή σας τώρα, 
αλλά και στο μέλλον.
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Τεχνικά στοιχεία με μια ματιά


