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Mačka a rozsah bremien pre SMARTON

S tabletom a rádiovým 
ovládačom SMARTON 
sa SMARTON ľahko ovláda 
a udržiava. Rozhranie 
na tablete je bezdrôtovo 
pripojené k systému 
riadenia žeriava. Možno 
ho namontovať na rádiový 
ovládač alebo do kabíny 
obsluhy. Tablet a rádiový 
ovládač poskytujú údaje

SMARTON
Inteligentné zdvíhanie pre náročné procesy
Keď vaše procesy zdvíhania vyžadujú odolný žeriav, 
SMARTON je ten pravý produkt pre vás. Má nosnosť až 
250 ton s jednou mačkou a až 500 ton s dvomi mačkami. 
SMARTON je vybavený množstvom pokročilých funkcií, ktoré 
zlepšia efektivitu a bezpečnosť vášho výrobného procesu. 
K dispozícii je aj niekoľko voliteľných funkcií, ktoré môžete 
k žeriavu doplniť kedykoľvek v budúcnosti, takže sa vyvíja 
podľa vašich potrieb.

Nová úroveň užívateľskej skúsenosti

POUŽITIE ŽERIAVA SMARTON

Určené špeciálne pre náročné montážne
aplikácie
• Celulóza a papier
• Energetika
• Automobilový priemysel
• Všeobecná priemyslová výroba

K dispozícii sú pokročilé funkcie SMART.

ROZSAH 
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spoločnosti Konecranes je elektromechanické 
srdce produktu SMARTON, ktoré pozostáva 
z motora, prevodovky a riadiacej jednotky. 
Má veľmi kompaktné rozmery a je dokonale 
prispôsobené pre zdvíhanie.

“CORE OF LIFTING”

obsahujú ovládacie funkcie a 
inteligenciu funkcií zdvíhania.

Elektrické skrinky

a ručná kľuka na jej otváranie a 
zatváranie. Plošina po zatvorení 
chráni strojové zariadenie počas 
používania žeriava.

SERVISNÁ PLOŠINA

o žeriave a procese, ktoré pomáhajú pri odstraňovaní 
problémov a preventívnej údržbe.

sa dajú ľahko vyrovnať s 
koľajnicami dráhy, ak by sa vyskytla 
nesprávna poloha.

KOLESÁ POJAZDU ŽERIAVA

má krabicovú konštrukciu, ktorá 
poskytuje omnoho lepšiu odolnosť 
proti skrúteniu než konštrukcie s 
otvoreným profilom.

OCEĽOVÁ KONŠTRUKCIA

je zabezpečená konfiguráciou dvojitého 
lana, aby sa minimalizoval vodorovný 
pohyb pri zdvíhaní alebo spúšťaní 
bremena.

FUNKCIA TRUE VERTICAL LIFT

má konfiguráciu na upevnenie lana, 
ktorá eliminuje ohýbanie dozadu, ktoré 
spôsobuje únavu materiálu lana a 
predčasné zlyhanie.

BLOK HÁKU

sú pripevnené k nosníku žeriava ako 
závesný systém, ktorý sa pohybuje 
vedľa mačky.

NAPÁJACIE A SIGNÁLOVÉ 
KÁBLE

umožňuje kĺbové pohyby 
prevodovky, keď sa konštrukcia 
bubna s lanom a mačka ohýba pod 
bremenom, a predlžuje životnosť 
prevodovky.

DVOJBODOVÉ ZAVESENIE 
BUBNA



Konecranes Slovakia
Konecranes Slovakia s.r.o.
Kyjevske namestie 6
97404 Banska Bystrica

Tel. +421 91 7544450
E-mail: info.slovakia@konecranes.com
konecranes.com/sk

Konecranes je poprednou svetovou skupinou Lifting Businesses ™ 
so širokou základňou zákazníkov z výrobných a spracovateľských 
odvetví, lodeníc, prístavov a terminálov. Konecranes dodáva 
zdvíhacie riešenia pre zvýšenie produktivity a servisné služby pre 
zdvíhacie zariadenia všetkých značiek. V roku 2019 dosiahli tržby 
skupiny celkovo 3,330 miliardy eur. skupina zamestnáva viac než 
18 000 osôb na 600 miestach v 50 krajinách. Akcie Konecranes sa 
obchodujú na verejnom trhu Nasdaq Helsinki (symbol: KCR).

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

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.
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