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 - Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat

• Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate v
• elit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis 

at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit 
 - praesent luptatum zzril delenit
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Βελτιστοποιημένη χρήση του χώρου 
και βελτιωμένη προσβασιμότητα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΑΣ

Στεγασμένη παροχή ρεύματος που 
δεν χρειάζεται συντήρηση

ENERGY CHAIN

Παγκόσμιας κλάσης 
σχεδιασμός και ποιότητα

CXT ΒΑΡΟΥΛΚΟ

Βελτιστοποιημένη κατασκευή για ελάχιστο βάρος και 
φορτίσεις στους τροχούς

ΚΥΡΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΡΟΦΙΛ ΚΑΙ ΚΥΒΟΤΟΕΙΔΗΣ

Αδιαβάθμητος έλεγχος 
ταχύτητας για ομαλή πορεία

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΕ 
INVERTER

Υψηλή κινητικότητα με 
εξαιρετική εργονομία

ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ

CXT UNO 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

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

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


