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ΕΣΤΙΑΣΑΜΕ ΣΤΑ 
ΒΑΣΙΚΑ
Αυτό κάναμε όταν δημιουργήσαμε 
τη νέα CXT UNO. Επιλέξαμε τα 
βασικά χαρακτηριστικά και τα κύρια 
εξαρτήματα με βάση την εμπειρία 
μας και εστιάσαμε το ρόλο τους  
στην ισχυρή και αποδεδειγμένη 
τεχνολογίας μας. Το αποτέλεσμα 
ήταν ο συνδυασμός μιας νέας 
γερανογέφυρας και ενός βαρούλκου, 
που είναι οικονομικά προσιτός για 
κάθε επιχείρηση. Η CXT UNO είναι ένα 
οικονομικό προϊόν, υψηλής ποιότητας 
Konecranes, σχεδιασμένο για ασφαλή 
και αξιόπιστη απόδοση καθημερινά.

ΣΧΕΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΙΜΗΣ
που προέρχεται από το συνδυασμό μόνο των 
πιο βασικών εξαρτημάτων με μία ελαφρύτερη, 
βελτιστοποιημένη μεταλλική κατασκευή και το στάνταρ, 
υψηλής ποιότητας CXT βαρούλκο. 

ΕΥΚΟΛΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
μέσω του απλού σχεδιασμού, της γρήγορης 
ανταπόκρισης του συνεργείου και της σύντομης 
παράδοση ανταλλακτικών. Όλα μαζί έχουν ως 
αποτέλεσμα την μείωση του χρόνου αποκατάστασης 
της βλάβης και κρατάνε τις γερανογέφυρες σας σε 
λειτουργία.

ΟΜΑΛΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ 
με μια διαδικασία που από την παραγγελία 
μέχρι την παράδοση και τη λειτουργία στο έργο 
χαρακτηρίζεται από σύντομα χρονικά διαστήματα 
χάρη στα στάνταρ πακέτα.

ΜΙΑ ΛΙΤΗ ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΑ
φτιαγμένη μόνο με τα απαραίτητα χαρακτηριστικά, 
που λειτουργεί σωστά και είναι εύκολη στη χρήση.
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ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΤΕ 
ΧΡΗΜΑΤΑ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ 
ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΑ
Η CXT UNO σας προσφέρει την αναγνωρισμένη ποιότητα Konecranes 
στις καθημερινές σας εργασίες με μία πολύ λογική τιμή. Αυτό έγινε 
δυνατόν διότι καταλάβαμε τις πιο βασικές ανάγκες των πελατών μας 
σχετικά με την διαχείριση φορτίων. Δημιουργήσαμε την έννοια της 
απλής κατασκευής με έμφαση στα βασικά, δοκιμασμένα τεχνικά και 
ηλεκτρικά εξαρτήματα. 

Στο επίκεντρο της CXT UNO είναι το υψηλής ποιότητας CXT 
βαρούλκο και τα επανασχεδιασμένα, βελτιωμένα εξαρτήματα 
Konecranes. Η αποδοτικότατη χρήση αυτών των εξαρτημάτων μας 
επιτρέπει να παραδίδουμε τη CXT UNO σε τόσο ανταγωνιστική τιμή.

Η ΕΥΚΟΛΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΒΑΣΙΚΟ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ
Η CXT UNO είναι εύκολο να συντηρηθεί. Έχει κατανοητή ρύθμιση και 
εύκολη πρόσβαση στα εξαρτήματα.
Η απλή του κατασκευή φέρνει ως αποτέλεσμα λιγότερα αναλώσιμα 
εξαρτήματα. Τα εξαρτήματα του CXT είναι αξιόπιστα και σχεδιασμένα για 
μεγάλη διάρκεια ζωής.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
Το παγκόσμιο δίκτυο ανταλλακτικών 
μας σας προσφέρει εξαιρετική 
διαθεσιμότητα ανταλλακτικών 
οπουδήποτε και αν βρίσκεστε.

ΠΛΗΡΗΣ  
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕΡΒΙΣ
Η Konecranes προσφέρει πλήρη φροντίδα για 
όλον τον κύκλο ζωής των γερανογεφυρών σας. 
Μπορούμε επίσης να προσφέρουμε επιθεωρήσεις 
γερανογεφυρών όποτε αυτό χρειάζεται. Είμαστε 
εδώ για εσάς όποτε μας χρειάζεστε.

ΑΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Όλα τα βασικά  εξαρτήματα, 
όπως οι μειωτήρες 
και οι κινητήρες, είναι 
κατασκευασμένα από εμάς. 
Σχεδιάστηκαν ειδικά για 
χρήση σε γερανογέφυρες, 
ώστε να δουλεύουν σαν 
ένα. Όλα τα εξαρτήματα και 
τα υλικά περνάνε αυστηρό 
έλεγχο, είναι πιστοποιημένα 
και κατασκευάζονται με 
βάση διεθνή πρότυπα. Αυτό 
σημαίνει ποιότητα που 
μπορείς να εμπιστευτείς.
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Απόδοση

Ανυψωτική ικανότητα μέχρι και 12.5 τόνους με τρία διαφορετικά 
μοντέλα βαρούλκων χαμηλής κρέμασης:

• CXT3 με ανυψωτική ικανότητα μέχρι και 3.2 τόνους
•  CXT4 με ανυψωτική ικανότητα μέχρι και 5 τόνους
•  CXT5 με ανυψωτική ικανότητα μέχρι και 12.5 τόνους

Διάταξη Συρματοσχοίνου 4:1
Ύψος ανύψωσης μέχρι και 12 m
Άνοιγμα μέχρι και 28 m
Μέχρι και FEM 3m / ISO M6

Σύστημα Ελέγχου

2-τάχυτη κίνηση ανύψωσης και πορείας φορείου και τεχνολογία 
inverter στην κίνηση πορείας

Ασφάλεια
Θερμική προστασία σε όλους τους κινητήρες (Θερμικός διακόπτης)
Μηχανική προστασία υπέρβαρου
Τερματικός διακόπτης τεσσάρων θέσεων για την ανύψωση
Τερματικός διακόπτης δύο θέσεων για την κίνηση πορείας

Ταχύτητες
Ταχύτητα ανύψωσης μέχρι και 5/0.8 m/min
Εγκάρσια ταχύτητα κίνησης φορείου 20/5 ή 24/6 m/min (για το 
CXT5 μόνο)
Ταχύτητα κίνησης πορείας 32/8 ή 40/10 m/min

CXT UNO ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Χειρισμός

Ασύρματος χειρισμός με δύο δέκτες

Περιβάλλον λειτουργίας
Εσωτερική χρήση
Προστασία IP55

Επιλογές
Τερματικός διακόπτης ανύψωσης
Φωτεινή ένδειξη και κόρνα για ένδειξη υπέρβαρου
Σύστημα αντισύγκρουσης για επιβράδυνση ταχύτητας πορείας
Τερματικός διακόπτης 2 θέσεων για την κίνηση φορείου
Ενσύρματος χειρισμός (Συνδεδεμένο στο βαρούλκο)
Backup ενσύρματος χειρισμός συνδεδεμένο στον ηλεκτρολογικό 
πίνακα
Κόρνα (98 ή 108 dB)
Φάρος ένδειξης κίνησης γερανογέφυρας (με ασύρματη χρήση)
Αντισεισμικά στηρίγματα πλαγιοφορέων
Επέκταση στους προσκρουστήρες των πλαγιοφορέων της 
γερανογέφυρας
Πρόβλεψη για ασύρματο χειρισμό

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ 10,000 CXT 
ΒΑΡΟΥΛΚΑ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΚΑΘΕ 
ΧΡΟΝΟ ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΟΥ ΜΙΛΑΕΙ 
ΑΠΟ ΜΟΝΗ ΤΗΣ
Η βάση της σταθερής απόδοσης της CXT UNO βρίσκεται 
στο βαρούλκο CXT της Konecranes. Η αποδεδειγμένη 
του τεχνολογία φέρνει ένα αδιαμφισβήτητο επίπεδο 
ασφάλειας και αξιοπιστίας στις διαδικασίες σας. Ένα από 
τα βαρούλκα με τις μεγαλύτερες πωλήσεις, με εξαίρετο 
σχεδιασμό του και διαστάσεις προσέγγισης που επιτρέπουν 
την αποδοτικότερη χρήση του χώρου κάτω από τη 
γερανογέφυρα. 
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ΣΥΜΠΑΓΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

CXT 
ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΑΣ

ΕΝΑ ΣΥΜΠΑΓΕΣ 
ΠΑΚΕΤΟ
Η αγορά μίας CXT UNO είναι μια εύκολη απόφαση. Πωλείται και 
παραδίδεται ως ένα προσχεδιασμένο πακέτο με μία καλά μελετημένη 
επιλογή λειτουργών και επιλογών. Η παράδοση «με το κλειδί στο 
χέρι» εξοικονομεί χρόνο, μειώνοντας τους χρόνους παράδοσης και 
επιτρέποντας μία απλή και γρήγορη διαδικασία πώλησης.

Βελτιστοποιημένη χρήση 
του χώρου και βελτιωμένη 
προσβασιμότητα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΑΣ

Βελτιστοποιημένη κατασκευή για ελάχιστο 
βάρος και φορτίσεις στους τροχούς

ΚΥΡΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΡΟΦΙΛ ΚΑΙ ΚΥΒΟΤΟΕΙΔΗΣ

Αδιαβάθμητος έλεγχος 
ταχύτητας για ομαλή πορεία

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΕ 
INVERTER

Παγκόσμιας κλάσης 
σχεδιασμός και 
ποιότητα

CXT ΒΑΡΟΥΛΚΟ

Στεγασμένη παροχή 
ρεύματος που δεν 
χρειάζεται συντήρηση

ENERGY CHAIN

Υψηλή κινητικότητα με 
εξαιρετική εργονομία

ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ
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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™.

© 2019 Konecranes. All rights reserved. ‘Konecranes’, ‘Lifting Businesses’,   , 'CXT' και  'CXT UNO' a αποτελούν είτε σήματα 
κατατεθέντα ή εμπορικά σήματα της Konecranes Global Corporation.

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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