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Ένας έξυπνος γερανός – 
ασφαλέστερη λειτουργία 
και ταχύτερος κύκλος 
εργασιών.
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Τα Έξυπνα Χαρακτηριστικά (Smart Features), τα οποία 
αυξάνουν την ασφάλεια και την παραγωγικότητα της 
επιχείρησής σας, αποτελούν την επένδυση πείρας δεκαετιών 
στη σχετική τεχνολογία και κλάδο.

Οι γερανοί και το λογισμικό μας, που βασίζονται στα Έξυπνα 
Χαρακτηριστικά, έχουν σχεδιαστεί ώστε να βελτιώνουν την 
ασφάλεια και να μειώνουν τους χρόνους του κύκλου φορτίου, 
παρέχοντάς σας απόλυτο έλεγχο στο χειρισμό υλικών κατά την 
παραγωγική σας διαδικασία.

Τα Έξυπνα Χαρακτηριστικά μπορόυν να είναι ήδη εγκατεστημένα 
σε νέους γερανούς, ενώ επίσης μπορείτε να τα προσθέσετε 
στους υφιστάμενους γερανούς σας. Επιλέξτε αυτά που 
θέλετε ή ρωτήστε μας για να σας προτείνουμε ένα πακέτο 
χαρακτηριστικών που ταιριάζει στην ειδική σας διαδικασία 
παραγωγής.

Σας προσκαλούμε να εξερευνήσετε με ποιο τρόπο τα Έξυπνα 
Χαρακτηριστικά (Smart Features) μπορούν να ωφελήσουν την 
επιχείρησή σας.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ 
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΥΨΩΣΗΣ 

Για να δείτε με πιο τρόπο τα Έξυπνα Χαρακτηριστικά βελτίωσαν τις 
λειτουργίες των πελατών της Konecranes, παρακαλούμε επισκεφθείτε:
 
konecranes.com/equipment/overhead-cranes/smart-features

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.



Τα Έξυπνα Χαρακτηριστικά της Konecranes είναι διαθέσιμα για 
γερανογέφυρες και προσφέρουν απτά οφέλη στις ανυψωτικές σας 
διαδικασίες. Εμείς στην Konecranes, σας βοηθούμε να επιλέξετε ποια 
χαρακτηριστικά είναι συμβατά με τον ανυψωτικό εξοπλισμό σας.

Παρακάτω εξηγούμε με ποιο τρόπο μπορείτε να ωφεληθείτε από κάθε 
Έξυπνο Χαρακτηριστικό. Για να δείτε χαρακτηριστικά στην πράξη, 
μπορείτε να σκανάρετε τον κωδικό QR στο οπισθόφυλλο.

Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗΣ (SWAY CONTROL) 
περιορίζει την ταλάντωση φορτίου ελέγχοντας 
την επιτάχυνση και επιβράδυνση της γέφυρας 
και του φορείου. Ο Έλεγχος Ταλάντωσης 
επιτρέπει ταχύτερο χειρισμό φορτίου και πιο 
ακριβή τοποθέτηση του. Επίσης, η λειτουργία 
αυτή μειώνει τον κίνδυνο ζημιάς στο φορτίο, 
το γερανό και τον περιβάλλοντα χώρο.
Ο ΕΝΕΡΓΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗΣ (ACTIVE 
SWAY CONTROL) είναι σχεδιασμένος ώστε να 
μετριάζει επίσης την υφιστάμενη ταλάντωση 
φορτίου.

ΕΞΥΠΝΗ ΑΝΥΨΩΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ  
ΕΞΥΠΝΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ

Η λειτουργία ΑΠΟΤΡΟΠΗΣ 
ΑΠΡΟΣΔΟΚΗΤΟΥ ΕΜΠΟΔΙΟΥ (SNAG 
PREVENTION) είναι σχεδιασμένη ώστε 
να διακόπτει κάθε κίνηση του γερανού σε 
περίπτωση που το άγκιστρο, ο ιμάντας ή 
το φορτίο κατά λάθος παγιδευθεί σε κάτι. 
Αυτή η λειτουργία ασφαλείας μειώνει τον 
κίνδυνο επικίνδυνων καταστάσεων κατά 
τη μετακίνηση φορτίων και βοηθά στην 
αποτροπή ζημιών στο φορτίο, το γερανό 
και τον περιβάλλοντα χώρο.

Προφυλάσσει τις 
υποδομές από 
συγκρούσεις και πιθανές 
ζημιές.



Η ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ 
ΦΟΡΤΙΟΥ (ASSISTED LOAD TURNING) 
βοηθά στην περιστροφή του φορτίου 
διατηρώντας τα συρματόσχοινα σε ευθεία 
θέση εξαλείφοντας τις πλάγιες έλξεις. Αυτή 
η λειτουργία καθιστά μία από τις πλέον 
δύσκολες λειτουργίες γερανού ευκολότερη 
και λιγότερο επικίνδυνη. Τα οφέλη από 
αυτό το χαρακτηριστικό είναι ταχύτεροι 
χρόνοι κύκλου φορτίου, μακρύτερη 
διάρκεια ζωής του γερανού, ενώ κάνει τη 
χρήση του γερανού πράγματι ευκολότερη.

Πιο ακριβής  
τοποθέτηση φορτίου.

Το ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟ ΕΥΡΟΣ 
ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ (ASR) και το ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΟ 
ΕΥΡΟΣ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ (ESR) σας δίνει την 
δυνατότητα να βελτιστοποιήσετε την 
ταχύτητα του γερανού σας. Ένα άδειο 
άγκιστρο μπορεί να μετακινηθεί σε 
υπερδιπλάσια ταχύτητα από αυτήν ενός 
φορτωμένου αγκίστρου, επιτρέποντας 
στον χειριστή να επιλέξει τον πιο 
αποτελεσματικό τρόπο ελέγχου του 
βαρούλκου. Μεταβαλλόμενες ταχύτητες 
ανέλκυσης παρέχουν ακρίβεια κατά τη 
διάρκεια λειτουργίας σε χαμηλή ταχύτητα 
και μικρότερους χρόνους κύκλου φορτίου 
κατά τη διάρκεια ταχύτερης λειτουργίας.

ESR

ASR
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Η λειτουργία ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕ ΜΕ 
(FOLLOW ME) καθιστά τους χειρισμούς 
ανύψωσης πολύ ταχύτερους επειδή ο 
γερανός μπορεί να κινηθεί πάνω από 
το φορτίο μέσω απλής καθοδήγησης 
του αγκίστρου με το χέρι. Αυτή η 
λειτουργία μειώνει του χρόνους κύκλου 
φορτίου κάνοντας τη φόρτωση και 
εκφόρτωση του γερανού πολύ πιο 
εύκολη και γρήγορη.

Ο ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΗΣ 
(HOISTING SYNCHRONIZATION) 
παρακολουθεί και ελέγχει τη διαφορά 
θέσης των αγκίστρων και συγχρονίζει 
την κίνηση κάθε βαρούλκου. Αυτή 
η λειτουργία προσδίδει μεγαλύτερη 
ακρίβεια στην περίπτωση όπου 
δύο βαρούλκα χρησιμοποιούνται 
ταυτόχρονα.

Το σύστημα MICROSPEED και 
ΒΗΜΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (INCHING) 
βοηθούν στον ιδιαίτερα ακριβή και 
σαφή χειρισμό φορτίου. Το Microspeed, 
μετατρέπει μεγάλες κινήσεις του μοχλού 
χειρισμού στη διεπαφή του χειριστή, 
σε αργές και ακριβείς κινήσεις του 
φορτίου. Η Βηματική Λειτουργία είναι 
σχεδιασμένη ώστε να διασφαλίζει ακριβή 
τελική τοποθέτηση φορτίου επιτρέποντας 
στον χειριστή γερανού να μετακινήσει 
το φορτίο με μικρές βηματικές κινήσεις. 
Αμφότερες οι λειτουργίες μειώνουν τον 
κίνδυνο σύγκρουσης και μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν στην ανέλκυση και  
την κύλιση.

Το ΚΕΝΤΡΑΡΙΣΜΑ ΑΓΚΙΣΤΡΟΥ (HOOK 
CENTERING) είναι σχεδιασμένο για 
να εξαλείφει πλάγιες έλξεις κατά τη 
διάρκεια της ανύψωσης τοποθετώντας 
αυτόματα τη γέφυρα και τον φορέα 
ακριβώς πάνω από το φορτίο. Αυτό 
το χαρακτηριστικό σημαίνει λιγότερη 
φθορά λόγω χρήσης στα εξαρτήματα 
του γερανού σας, ταχύτερους χρόνους 
κύκλου φορτίου και ευκολότερη 
λειτουργία.

Η λειτουργία ΑΙΩΡΗΣΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ 
(LOAD FLOATING) κρατά το φορτίο στη 
θέση του μετά τη διακοπή της κίνησης 
ανέλκυσης, με αποτέλεσμα το φρένο 
να χρησιμοποιείται λιγότερο συχνά 
και συνεπώς να φθείρεται λιγότερο 
από το σύνηθες. Η Αιώρηση Φορτίου 
επιτρέπει την ταχύτερη και ομαλότερη 
επανεκκίνηση της κίνησης ανέλκυσης 
καθώς και καλύτερο έλεγχο του 
φορτίου.

Οι ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 
(PROTECTED AREAS) και τα ΟΡΙΑ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (WORKING LIMITS) 
επιτρέπουν τον ορισμό προστατευομένων 
ζωνών, όπως ζώνες όπου βρίσκονται 
μηχανήματα παραγωγής ή ζώνες 
αποθήκευσης και όπου ο γερανός δεν 
επιτρέπεται να εισέλθει. Η λειτουργία των 
Ορίων Λειτουργίας οικοδομεί προσωρινά 
«εικονικά τείχη» στα οποία ο γερανός σας 
είναι προγραμματισμένος να σταματά 
αυτομάτως. Αυτές οι λειτουργίες βοηθούν 
στην αποτροπή συγκρούσεων μεταξύ του 
γερανού και πολύτιμου εξοπλισμού κοντά 
στο γερανό και συνεπώς αυξάνει την 
ασφάλεια και αποτρέπει πιθανές ζημιές.

Αναπτυγμένα για να καταστήσουν 
την καθημερινή εργασία του 
χειριστή γερανού πιο εύκολη και 
πιο αποτελεσματική.



Προτεινόμενες Έξυπνα 
Χαρακτηριστικά

ΓΕΡΑΝΟΣ 
ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ

ΜΗΤΡΑΣ

ΓΕΡΑΝΟΣ
ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ 

ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ
ΡΟΛΩΝ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ
ΓΕΡΑΝΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ

ΣΥΝΑΡΜ/ΓΗΣΗΣ

ΓΕΡΑ/ΓΕΦΥΡΑ
ΑΙΘΟΥΣΑΣ

ΤΟΥΡΜΠΙΝΑΣ

ΓΕΡΑΝΟΣ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΠΟΛΤΟΥ ΚΑΙ 

ΧΑΡΤΟΥ
ΞΗΡΗΣ ΖΩΝΗΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗΣ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗΣ

ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΑΠΡΟΣΔΟΚΗΤΟΥ ΕΜΠΟΔΙΟΥ

ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟ ΕΥΡΟΣ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ 
(ASR)

ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΟ ΕΥΡΟΣ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ (ESR)

ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ 
ΦΟΡΤΙΟΥ

ΚΕΝΤΡΑΡΙΣΜΑ ΑΓΚΙΣΤΡΟΥ

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕ ΜΕ

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΟΡΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΑΙΩΡΗΣΗ ΦΟΡΤΙΟΥ

ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΗΣ

MICROSPEED

ΒΗΜΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΚΡΑΔΑΣΜΩΝ

ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΧΑΛΑΡΩΣΗΣ 
ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΩΝ

ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

ΤΕΛΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

Η ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΧΑΛΑΡΩΣΗΣ ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΩΝ (SLACK ROPE 
PREVENTION) εντοπίζει πότε το φορτίο έχει φτάσει στην τελική του 
θέση και αυτόματα διακόπτει την κίνηση κατάβασης. Τα σχοινιά του 
βαρούλκου δεν χαλαρώνουν και το ανυψωτικό δεν γέρνει. Η Αποτροπή 
Χαλάρωσης Συρματόσχοινων βοηθά στον καλύτερο έλεγχο του γερανού 
σας και στην αποφυγή τυχόν επικίνδυνων καταστάσεων.

Η ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ (TARGET 
POSITIONING) και η ΤΕΛΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
(END POSITIONING) μειώνουν την ανάγκη 
χειροκίνητου χειρισμού του γερανού 
από τον χειριστή. Με ένα μόνο κομβίο, 
η στοχευμένη τοποθέτηση φέρνει το 
φορτίο σε προκαθορισμένη στοχευμένη 
θέση. Η τελική τοποθέτηση γέρνει το 
φορτίο στο κέντρο του πλαισίου τελικής 
τοποθέτησης. Αυτές οι λειτουργίες μειώνουν 
σημαντικά τους χρόνους κύκλου φορτίου, 
όταν ο κύκλος εργασιών είναι οικείος και 
επαναλαμβανόμενος, και καθιστούν τις 
διαδικασίες ταχύτερες και πιο εύκολες.

Η ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΚΡΑΔΑΣΜΩΝ (SHOCK 
LOAD PREVENTION) επιτρέπει την ομαλή 
παραλαβή/ανύψωση του φορτίου. 
Το σύστημα μετάδοσης κίνησης του 
βαρούλκου παρακολουθεί το φορτίο. Εάν 
το φορτίο παραληφθεί απότομα, τότε η 
ταχύτητα ανέλκυσης μειώνεται αυτόματα 
έως ότου το φορτίο ανυψωθεί. Αυτή η 
λειτουργία είναι σχεδιασμένη ώστε να 
αποτρέπει κραδασμούς στο φορτίο και το 
γερανό, επεκτείνοντας τη διάρκεια ζωής 
της χαλύβδινης κατασκευής του γερανού 
και των μηχανικών μερών.

  Συνιστάται επιτακτικά              Συνιστάται

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε τυπικές βιομηχανικές εφαρμογές όπου τα Έξυπνα Χαρακτηριστικά μπορούν να 
αποφέρουν απτά οφέλη:
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ΣΚΑΝΑΡΕΤΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ 
QR ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΕΞΥΠΝΑ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

bit.ly/smart-features

konecranes.gr

Η Konecranes είναι κορυφαίος όμιλος Lifting Businesses™ προσφέροντας ανυψωτικό εξοπλισμό 
και υπηρεσίες που βελτιώνουν την παραγωγικότητα σε μια ευρεία ποικιλία κλάδων. Η εταιρεία είναι 
εισηγμένη στο χρηματιστήριο NASDAQ OMX Helsinki Ltd (σύμβολο: KCR1V). Με περισσότερους από 
12.000 εργαζομένους σε πάνω από 600 τοποθεσίες, σε περισσότερες από 50 χώρες έχουμε τα 
μέσα, την τεχνολογία και την αποφασιστικότητα να τηρήσουμε τα υπεσχημένα στον τομέα Lifting 
Businesses™.

© 2016 Konecranes. All rights reserved. ‘Konecranes’, ‘Lifting Businesses’και  αποτελούν είτε σήματα κατατεθέντα ή εμπορικά σήματα 
της Konecranes .

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 
ΓΕΡΑΝΟΙ 

ΓΕΡΑΝΟΙ 
ΛΙΜΕΝΩΝ

ΦΟΡΤΗΓΑ ΑΝΥ-
ΨΩΣΗΣ ΒΑΡΕΑΣ 
ΧΡΗΣΗΣ

ΣΕΡΒΙΣ ΣΕΡΒΙΣ ΕΡΓΑ-
ΛΕΙOΜΗΧΑΝΩΝ

ΓΕΡΑΝΟΙ ΠΥΡΗ-
ΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑ-
ΣΤΑΣΕΩΝ


