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Μία γερανογέφυρα, δεκάδες εφαρμογές
Η γερανογέφυρα CXT Explorer της Konecranes είναι μια οικονομική, στιβαρή και φορητή λύση για κάθε 
ανυψωτική εφαρμογή. Αυτή η γερανογέφυρα σάς ακολουθεί πρακτικά παντού και μπορεί να ανυψώσει 
έως και 6,3 τόνους. Προσθέσαμε std ανυψωτικό εξοπλισμό σε ένα εμπορευματοκιβώτιο μεταφορών 
που συμμορφώνεται με το πρότυπο ISO για να σας προσφέρουμε ένα προσχεδιασμένο πακέτο με 
προσεκτικά επιλεγμένη γκάμα λειτουργιών και επιπλέον λειτουργικά χαρακτηριστικά.

Φορητό 
Μπορείτε εύκολα να μεταφέρετε το CXT 
Explorer σε εσωτερικό ή σε εξωτερικό 
χώρο. Απαιτούνται μόνο μερικές 
ώρες για να συναρμολογήσετε ή να 
αποσυναρμολογήσετε τη γερανογέφυρα

Ολοκληρωμένο 
Το CXT Explorer πωλείται και παραδίδεται 
ως ένα προσχεδιασμένο πακέτο, με 
αποτέλεσμα την άμεση παράδοση σε 
εσάς.
Όλα τα εξαρτήματα της γερανογέφυρας 
παραδίδονται στην εγκατάστασή σας 
σε ένα τυπικό εμπορευματοκιβώτιο 
μεταφορών που συμμορφώνεται με το 
πρότυπο ISO.

Ασφαλές 
Μια σταθερή και αξιόπιστη γερανογέφυρα, 
την οποία μπορείτε να χειρίζεστε από το 
έδαφος, καθιστά τις εργασίες ανύψωσης 
στο πεδίο πιο ασφαλείς και πιο ακριβείς, 
ενώ μειώνει και τον κίνδυνο φθορών ή 
συγκρούσεων.

Σέρβις 
Τα ολοκληρωμένα προγράμματα 
σέρβις, τα διαθέσιμα ανταλλακτικά και η 
γρήγορη ανταπόκριση σε περίπτωση που 
απαιτούνται εργασίες σέρβις σάς βοηθούν 
να εξοικονομείτε χρόνο και χρήματα.

Βασικές εφαρμογές
• Εργασία με υλικά μεγάλου όγκου ή 

μεγάλου βάρους
• Συντήρηση μηχανημάτων ή εξοπλισμού 

βαρέας χρήσης
• Εργασίες φόρτωσης και εκφόρτωσης
• Μετακίνηση βιομηχανικού εξοπλισμού, 

οχημάτων και άλλων αντικειμένων

Κλάδοι πελατών
• Κατασκευές
• Εξορύξεις
• Συντήρηση οχημάτων
• Γεωργικές εφαρμογές
• Σταθμοί συμπιεστών φυσικού αερίου
• Πετρελαϊκή έρευνα, γεωτρήσεις σε ξηρά 

και θάλασσα

Μηχανισμός έτοιμος για 
ανύψωση σε μερικές ώρες
Μπορείτε να μεταφέρετε με ευκολία το CXT 
Explorer μέσα σε ένα εμπορευματοκιβώτιο 
μεταφορών που πληροί το πρότυπο ISO. 
Τοποθετήστε τα εμπορευματοκιβώτια 
στο έδαφος, συναρμολογήστε την 
υποστηρικτική χαλύβδινη δομή επάνω τους 
και ασφαλίστε την στα σχετικά σημεία 
έδρασης. Προσθέστε τη γερανογέφυρα 
και συνδέστε τη στο ηλεκτρικό δίκτυο 
ή σε μια γεννήτρια. Τώρα μπορείτε 
να απολαύσετε ανυψωτική ικανότητα 
εργοστασιακού επιπέδου μέσα σε μόλις 
μερικές ώρες από την άφιξή σας στο πεδίο. 
Όταν θελήσετε να αλλάξετε τη θέση της 
γερανογέφυρας, απλώς τοποθετήστε τη 
στο εμπορευματοκιβώτιο και μετακινήστε 
την εκ νέου.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ

• Ανυψωτική ικανότητα 6,3 τόνων 
(13.900 lbs)

• Εύρος 5 m (16,5 πόδια)
• Ύψος ανύψωσης 5 m (16,5 πόδια)
• Μήκος τροχιάς κύλισης 6 m (20 πόδια)
• Τυπικό εμπορευματοκιβώτιο 

μεταφορών που συμμορφώνεται με 
το πρότυπο ISO 6 m (20 πόδια)
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• Ηλεκτρική γερανογέφυρα CXT (συνολικό 
βάρος περ. 1.250 kg)

• Εξοπλισμένη με ηλεκτρικό βαρούλκο
• Ανύψωση ελεγχόμενη με μεταγωγικό 

διακόπτη 2 ταχυτήτων
• Κινήσεις διαμήκους κίνησης ελεγχόμενες 

με μεταγωγικό διακόπτη 1 ταχύτητας

ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΑ  

Συνολικό βάρος περ. 
1.800 kg / 3.970 lbs

ΔΟΜΗ ΑΠΟ ΧΑΛΥΒΑ

Σε κάθε συμπαγή επιφάνεια και σε κάθε 
τοποθεσία, η γερανογέφυρα υποστηρίζεται 
με αξιόπιστο τρόπο από δύο στιβαρά 
εμπορευματοκιβώτια μεταφορών.

ΤΥΠΙΚΟ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ 
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΜΕ 
ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ISO 6 M (20 ΠΟΔΙΑ)
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Η Konecranes είναι κορυφαίος παγκοσμίως 
όμιλος Lifting Businesses™, εξυπηρετώντας 
ευρεία γκάμα πελατών, περιλαμβανομένων 
κατασκευαστικών και μεταποιητικών 
βιομηχανιών, ναυπηγείων, λιμένων και 
τερματικών σταθμών. Η Konecranes 
παρέχει ανυψωτικές λύσεις βελτίωσης της 
παραγωγικότητας καθώς και υπηρεσίες 
για ανυψωτικό εξοπλισμό όλων των 
κατασκευαστών. Το 2017, ο Όμιλος 
κατέγραψε συνολικές πωλήσεις 3.136 
εκατομμυρίων ευρώ. Ο Όμιλος διαθέτει 
16.400 εργαζομένους σε 600 τοποθεσίες 
σε 50 χώρες. Η Konecranes είναι εισηγμένη 
στο χρηματιστήριο Nasdaq Helsinki 
(σύμβολο: KCR).

© 2018 Konecranes. Με την επιφύλαξη 
παντός δικαιώματος. Τα "Konecranes", 
"Lifting Businesses",  και "CXT" 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 δε συνιστά 
εγγύηση εκ μέρους της Konecranes, ρητή ή έμμεση, 
συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικώς οποιασδήποτε έμμεσης 
εγγύησης ή εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για 
συγκεκριμένο σκοπό.

ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΤΕ ΣΕ ΒΑΘΟΣ ΤΙΣ 
ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΕΣ CXT EXPLORER ΚΑΙ 
ΔΕΙΤΕ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΣΤΕΡΑ ΤΕΧΝΙΚΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ

bit.ly/cxt-explorer-2


