
 

KONECRANES C-SERIES  
ELEKTRICKÝ REŤAZOVÝ KLADKOSTROJ

Zažite  
rozdiel

Nová séria Konecranes C je náš doteraz najpokročilejší 
elektrický reťazový kladkostroj a posledný krok 
v našom neustálom vývoji. Šikovne poskladaný 
z húževnatosti, presnosti a spoľahlivosti našich 
komponentov Core of Lifting a je navrhnutý pre 
viac ako milión operácií. S novým kladkostrojom 
série Konecranes C získate kombináciu maximálnej 
použiteľnosti, lepšieho výkonu a optimálnej životnosti.



konecranes.com/sk

Fakty v skratke
KONECRANES C-SERIES ELEKTRICKÝ REŤAZOVÝ KLADKOSTROJ

Trieda zaťaženia Až do FEM 3m / ISO M6   

Certifikáty CE, RoHS, (CSA)

Kapacita zdvihu Až do 5000 kg

Rýchlosť zdvihu K dispozícii je viac rýchlostí s pomerom 4:1

Elektronika a ovládacie prvky

• Robustný podvesný ovládač a kábel

• Ovládanie nízkym napätím

• Pokrýva veľký rozsah napätí

Háky Podľa DIN 15401

Farba Eloxovaný hliníkový rám natretý 70 µm epoxidovým náterom

Reťaz Pozinkovaná nosná reťaz (trieda T)

Zavesenie Držiak + celý rad vozíkov

Teplota
• -20°C; +40°C /–4 ºF a +104 ºF (60%ED a 300 štartov/h)  

• -20°C; +50°C/–4 ºF a +122 ºF (40%ED a 240 štartov/h)

Pre väčší výkon

VYLEPŠENÝ 
VENTILÁTOR

Pre bezpečnejšiu a spoľahlivejšiu 
prevádzku

PREVÁDZKOVÝ KONCOVÝ SPÍNAČ

Pre predĺženie životnosti 
reťaze

ÚPLNE PRETVORENÉ 
OZUBENÉ KOLESO

Pre dlhšiu prevádzkovú dobu

KOMPLET NOVÝ MOTOR

Inštalácia za pár minút

NOVÝ DIZAJN KONZOLY

Pre najvyššiu spoľahlivosť

VYLEPŠENÝ BEZPEČNOSTNÝ 
SPOJKOVÝ SYSTÉM

Vyrobená pre viac 
ako milión operácií na 
predĺženie životnosti 
cievky a zníženie 
nákladov počas jej 
životnosti

NOVÁ BRZDA

Pre vyšší výkon

MASÍVNA, NOVÁ 
PREVODOVKA

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.


