
ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΓΕΡΑΝΟΣ 

Γρήγορος 
και ακριβής 
χειρισμός 
υλικών
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ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Πληθώρα επιλογών που 
προσφέρει λύσεις για τις 
περισσότερες βιομηχανικές 
εγκαταστάσεις

• Εύκολη εγκατάσταση και 
μετεγκατάσταση που περιορίζει 
τον χρόνο ακινητοποίησης

• Εύχρηστοι περιστρεφόμενοι 
γερανοί για γρήγορο, ασφαλή 
και ακριβή χειρισμό φορτίων

• Προηγμένη εργονομική 
σχεδίαση που ενισχύει την 
ασφάλεια και την άνεση των 
χειριστών, μεγιστοποιώντας 
την αποδοτικότητα κατά την 
εργασία

• Εύκολη επισκευασιμότητα 
και μειωμένες απαιτήσεις 
συντήρησης που διατηρούν την 
ανυψωτική διάταξη σε πλήρως 
λειτουργική κατάσταση και 
εξαλείφουν τις διακοπές στις 
διαδικασίες σας

Προσαρμόζεται στις 
εγκαταστάσεις σας
Οι περιστρεφόμενοι γερανοί της Konecranes είναι κατάλληλοι για σχεδόν 
κάθε είδος σταθμό εργασίας, από μικρά εργαστήρια έως μεγάλες γραμμές 
συναρμολόγησης, χώρους αποθήκευσης και αποβάθρες φόρτωσης.
Είτε θέλετε να ανυψώσετε ένα στοιχείο εξοπλισμού είτε θέλετε να αυξήσετε 
την ανυψωτική ικανότητα σε μια ολόκληρη διαδικασία, μια ευρεία γκάμα 
επιλογών παρέχει λύσεις για τις περισσότερες βιομηχανικές εγκαταστάσεις. 
Φανταστείτε έναν γερανό με ανυψωτική ικανότητα έως και 2.000 kg που 
έχει την δυνατότητα για περιστροφική κίνηση έως και 300 μοίρες. Υπάρχουν 
περισσότερες διαφορετικές δυνατότητας έδρασης ενός περιστρεφόμενου 
γερανού, στον τοίχο ή στο δάπεδο, ενώ μπορείτε να επιλέξετε και από μια 
ευρεία γκάμα μονάδων βαρούλκου, όπως ηλεκτρικά βαρούλκα με αλυσίδα, 
ανυψωτικές συσκευές πεπιεσμένου αέρα και χειροκίνητα βαρούλκα.

Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
Οι περιστρεφόμενοι γερανοί αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι κάθε 
διαδικασίας μιας εγκατάστασης και πρέπει να χαρακτηρίζονται από ταχύτητα 
και ακρίβεια. Η ευελιξία και η αντοχή αυτης της ανυψωτικής διάταξης 
σάς επιτρέπουν να τη χρησιμοποιήσετε σε άλλα μέρη της εγκατάστασής 
σας όταν αλλάξει το περιβάλλον εργασίας σας. Εύκολη εγκατάσταση και 
μετεγκατάσταση που μειώνει το κόστος του χρόνου ακινητοποίησης και 
προσφέρει σε κάθε περιστρεφόμενο γερανό μεγάλη διάρκεια ζωής και 
εξαιρετική παραγωγικότητα. 

ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΑΓΚΥΡΩΣΗ

σε θεμέλια με χυτές διατάξεις 
αγκύρωσης ή με προσαρμογή 
του υφιστάμενου δαπέδου από 
σκυρόδεμα με πλάκα βάσης και 
διατάξεις χημικής αγκύρωσης.

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ 
ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ

για βραχίονες περιστροφής βάσει 
των απαιτήσεων του πελάτη.

ΕΥΚΟΛΗ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΗ 
ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ

με στιβαρό έδρανο και 
προσαρμοζόμενη αντίσταση 
στην περιστροφή. Χειροκίνητη 
περιστρεφόμενη κίνηση 
διαθέσιμη για όλους τους τύπους 
επιστήλιων γερανών, και σύστημα 
ηλεκτροκίνητης περιστροφής 
για επιστύλιους γερανούς με 
βραχίονα διατομής τύπου Ι.

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ

εξωτερικά καλώδια τροφοδοσίας 
ισχύος μπορούν να συνδεθούν 
σε επιστήλιους γερανούς από το 
κάτω μέρος, από τα πλάγια ή από 
πάνω.

ΣΤΙΒΑΡΗ ΓΡΑΜΜΗ 
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ

και εύκολη λειτουργία με 
αξιόπιστους φορείς καλωδίων.

ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟ ΦΟΡΕΙΟ 
ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΥΚΟΛΟΥ 
ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ

το οποίο είναι ιδανικό για φορτία 
μεγαλύτερου βάρους και όγκου.

ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑ

με διακόπτη ασφαλείας 
ενεργοποίησης/
απενεργοποίησης 
ως std εξοπλισμό σε 
όλους τους επιστήλιους 
περιστρεφόμενους γερανούς.

ΟΜΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

με βελτιστοποιημένα 
ηλεκτρικά φορεία.

ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ 

ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

με εύκολη επισκευασιμότητα 
τόσο για τον περιστρεφόμενο 
γερανό όσο και για το 
βαρούλκο

ft

m

Φορτίο και Μήκος βραχίωνα
Φορτίο 
(kg) (lbs)    Μήκος Βραχίωνα (m)(πόδια)

2 3 4 5 6 7 8

6.5  9.5  13  16 19,5 22.5 26

2000 4400
1600 3525
1250 2750
1000 2200
500 1100
250 550
125 275

Προφίλ οριζόντιας δοκού XK-S

lbskg

Δοκός μορφής I

ΕΥΚΟΛΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΥ 
ΑΞΙΟΠΟΙΕΙ ΤΗΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ 

ΔΟΜΗ 

Οι επιτοίχιοι περιστρεφόμενοι 
γερανοί στερεώνονται μπορούν 
να τοποθετηθούν με ευκολία σε 
υφιστάμενες κολόνες μέσω διατάξεων 
στερέωσης με σφιγκτήρα για διάφορα 
μεγέθη κολόνας

Επιστήλιος Περιστραφόμενος Γερανός με 
χειροκίνητο βαρούλκο αλυσίδας 

Επιστήλιος Περιστραφόμενος Γερανός 
με εξισορροπιστή αέρος ATB

ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗΣ 
ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ

ο οποίος σας επιτρέπει να 
προσαρμόζετε την περιστροφή 
ανά δύο μοίρες και μπορεί 
να τοποθετηθεί σε δεύτερο 
χρόνο χάρη στη σχεδίαση με 
σφιγκτήρα.
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ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΣΗΜΕΡΑ

konecranes.com/contact-us

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 2019, ο 
Όμιλος κατέγραψε συνολικές πωλήσεις 3,33 δισεκατομμύρια ευρώ. Μαζί με τη 
MHE-Demag, ο Όμιλος απασχολεί περίπου 18.000 εργαζομένους σε 50 χώρες. Η 
Konecranes είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο Nasdaq Helsinki (σύμβολο: KCR).

© 2020 Konecranes. . Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Το "Konecranes" το "Lifting Businesses" και  αποτελούν 
σήματα κατατεθέντα ή εμπορικά σήματα της Konecranes..

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..

https://www.konecranes.com/contact-us

