
CXT EXPLORER

Zdvíhajte 
kdekoľvek

Konecranes CXT Explorer je cenovo dostupné, silné 
a prenosné riešenie pre všetky druhy zdvíhacích 
potrieb. Tento žeriav vás sprevádza prakticky všade, 
kde potrebujete zdvihnúť až 6,3 tony. Do jedného 
prepravného kontajnera ISO sme vložili štandardné 
zdvíhacie zariadenie, aby sme vám priniesli vopred 
navrhnutý balík so starostlivo vybranou radou 
štandardných funkcií a voliteľného príslušenstva.



konecranes.com/sk

CXT EXPLORER 
Mobilný 
CXT Explorer môžete ľahko prepravovať vo vnútri alebo vonku. 
Zostavenie alebo demontáž žeriavu trvá len pár hodín.

Kompletný 
CXT Explorer sa predáva a dodáva ako vopred navrhnutý 
balík, takže proces doručenia je rýchly. Všetky komponenty 
žeriavu prichádzajú na vaše pracovisko v jednom štandardnom 
prepravnom kontajneri ISO.

Bezpečný 
Stabilný a spoľahlivý žeriav, ktorý môžete ovládať zo zeme, 
umožňuje bezpečnejšie a presnejšie zdvíhanie v teréne a 
znižuje riziko poškodenia alebo kolízie.

Servis 
Komplexné servisné programy, náhradné diely a rýchla reakcia 
na službu šetria váš čas a peniaze.

Táto publikácia slúži len na informačné účely. Spoločnosť Konecranes si vyhradzuje právo kedykoľvek a bez 
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’, , ’CXT’ a ‘CXT EXPLORER’ sú 
registrované ochranné známky alebo ochranné známky spoločnosti Konecranes.

Kdekoľvek a na akomkoľvek 
pevnom povrchu je žeriav 
spoľahlivo podopretý dvoma 
robustnými prepravnými 
kontajnermi.

ZÁKLADNÉ FAKTY

• Nosnosť 6,3t
• Rozpätie 5m
• Výška zdvihu 5m
• Dĺžka dráhy 6m
• 6m štandardný prepravný kontajner ISO

• Elektrický mostový žeriav CXT (1, 
celková hmotnosť približne 1250kg)

• Vybavený elektrickým 
kladkostrojom

• Dvoj rýchlostný zdvih
• Jedno rýchlostné pojazdy

MOSTOVÝ ŹERIAV

Celková váha cca 1800kg

OCEĽOVÁ 
KONŠTRUKCIA

Primárne využitie
• Práca s veľkými alebo ťažkými materiálmi
• Údržba ťažkých strojov alebo zariadení
• Nakladanie a vykladanie celkov
• Sťahovanie priemyselných zariadení, vozi-

diel a iných predmetov

Potenciálny zákazníci
•  Konštrukcia
• Ťažba
• Údržba vozidiel
• Poľnohospodárstvo
• Kompresorové stanice na zemný plyn
• Prieskum ropy, pobrežné vrty


