
 

Reťazové 
kladkostroje 
CLX and SLX



konecranes.com/sk

Fakty v skratke
Reťazové kladkostroje CLX and SLX 
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upozornenia zmeniť produkty alebo ukončiť ich výrobu a/alebo upraviť špecifikácie uvedené v tomto dokumente. Táto 
publikácia neposkytuje žiadnu záruku zo strany spoločnosti Konecranes, či už výslovnú alebo predpokladanú, vrátane, 
ale nie výlučne, akejkoľvek predpokladanej záruky, predajnosti alebo vhodnosti na konkrétny účel.

© 2020 Konecranes. Všetky práva vyhradené. ‘Konecranes’, ‘Lifting Businesses’, , ’CLX’ a ‘SLX’ sú registrované 
ochranné známky alebo ochranné známky spoločnosti Konecranes.

KĽÚČOVÉ PARAMETRE  
CLX A SLX

• Robustný hliníkový rám
• Trieda vysokého zaťaženia 

(ED 50%, 300 štartov za hodinu)
• Tepelná ochrana a ventilácia ako 

štandard
• Štandardne krytie IP55 proti prachu 

a vlhkosti vody
• Krytie IP66 ako voliteľné 

príslušenstvo pre celý rad produktov
• Rozšírený teplotný rozsah (–20 ° C 

až + 40 ° C)
• Dostupné rôzne rýchlosti zdvíhania 

(4 až 20 m / min)

Nominálna nosnosť (kg)

320

630

2500

3200

5000

1 CLX/SLX 2 Pri 50 Hz 3 ESR = rozšírený rozsah rýchlosti pre SLX 4 1 pokles/2 poklesy so zaveseným hákom (8 m/m)

CLX & SLX 02 05 10 16 25
CLX CLX & SLX CLX & SLX CLX CLX

Min. rýchlosť1 (m/min) 2/1 1,3/0,32 0,7/0,16 0,7 0,7
Max. rýchlosť2 (m/min) 20 (do 125 kg) 20 (do 250 kg) 20 (do 500 kg) 16 (do 800 kg) 20 (do 1000 kg)

ESR3 (m/min) 32 32
Rozmer C4 (mm) 409/461 445/506 537/607 567/693 611/761

CLX
• Trvalá nosnosť až 5 000 kg
• Pomer rýchlosti 6: 1 umožňuje rýchly a presný pohyb
• Zvýšená bezpečnosť s koncovým spínačom zdvihu, 

zaisťovacou brzdou a blokom háku
• Menšie namáhanie reťaze pomocou patentovaného 

pohonu reťaze

SLX
• Trvalá nosnosť až 2 500 kg
• Plynulé zdvíhacie rýchlosti s meničom pre plynulý 

vertikálny pohyb
• Rozšírený rozsah otáčok upravuje rýchlosť tak, aby 

vyhovovala nákladu, čo sa týka bezpečnosti, presnosti 
a ľahšieho umiestnenia

• Slack Chain Control (kontrola voľnej reťaze) a Shock 
Load Absorption (absorpcia nárazového zaťaženia) 
zvyšujú bezpečnosť a použiteľnosť


