
KONECRANES S-SOROZATÚ DARU

Új mérce 
az emelés-
technikában

A futódaruk területén CXT darunk hosszú ideje mércét jelent az 
iparágban. A Konecranes S-sorozatú daruval ismét az élvonalba lépünk, 
és új mércét állítunk fel az emeléstechnikában. Az olyan világelső 
megoldások, mint a döntött dob, az eltolt kötélvezetés, a szintetikus 
kötél, és a főtartó-kerékszekrény közötti csúszó csatlakozása merőben 
újszerűnek számítanak az emeléstechnikában. Ezek az innovációk 
precíz és nagyobb teljesítményű emelést biztosítanak, és jelentősen 
csökkentik a kopást, illetve az elhasználódást.
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Új generációs  
kötélvezetés
• Döntött kötéldob 

a kisebb kopás 
és elhasználódás 
érdekében.

• Eltolt kötélvezetés a 
daruszerkezet kisebb 
terhelése érdekében.

Új szintetikus 
kötél
• Forradalmian új, 

tartós mégis könnyű 
kötélanyag. 

• Meghosszabbítja 
a kötélvezetésbe 
épített komponensek 
élettartamát.

• Erős, optimalizált 
szerkezet a kevesebb 
kötélhiba és a 
biztonságosabb 
kezelés érdekében.

Teljes körű 
felügyelet
• Fokozatmentes 

emelés a sima 
és pontos 
anyagmozgatásért.

• Intelligens funkciók 
a biztonságosabb 
és hatékonyabb 
működés érdekében.

• Kiterjesztett 
sebességtartomány 
a még nagyobb 
teljesítmény 
eléréséhez.

Innovatív főtartó

• Forradalmian új 
csúszó csatlakozás 
a főtartó és 
kerékszekrény között 
a kisebb kopás 
és elhasználódás 
érdekében.

• A kevesebb állásidő 
érdekében az összes 
hegesztési varrat a 
darun kívül található.

• Erős, biztonságos 
kötőelemek: gyors 
szerelés.

Digitális 
ökoszisztéma
• TRUCONNECT® 

nagyobb biztonság és 
termelékenység.

• Folyamatosan 
fejlesztett, könnyen 
elérhető digitális 
felület meglévő 
és a jövőben 
várható, modern 
szolgáltatásokkal.

KONECRANES S-SOROZATÚ DARU

Főbb tulajdonságok

kg m Max. ASR Névleges ASR 2-fokozatú

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

Teherbírás
Kötélágak 

száma
Emelési 

magasság (HOL)
Emelési sebesség m/min


