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Žeriavy vyrobené na mieru
Žeriavy v zákazníckom prevedení na každý účel Vyrobené pre individuálne potreby

Ak potrebujete žeriavovú aplikáciu na mieru, dodáme vám individuálne riešené 
zdvíhacie zariadenie, ktoré je integrované do vašich procesov. Pravidelnou údržbou a 
modernizáciami garantujeme, že žeriav splní vaše dlhodobé požiadavky na zdvíhanie.

Automobilový priemysel
Žeriavy v zákazníckom prevedení sa 
využívajú na lisovacích linkách a pri 
manipulácii s razidlami, najmä ak 
je potrebné udržiavať asymetrické 
bremená v horizontálnej polohe pomocou 
štvorbodového zavesenia.

Elektrárne
Vo vodných elektrárňach sa naše 
zdvíhacie zariadenia používajú ako 
portálové žeriavy na prívodných a 
odvádzacích rúrach. Ak potrebujete 
vyššie nosnosti, môžeme vyrobiť žeriavy 
pre tandemové použitie využitím našich 
štandardných mačiek.

Celulóza a papier
Konecranes dodáva žeriavy na mieru, 
buď s vákuovými alebo s mechanickými 
kotúčovými chápadlami, pre systémy 
automatického ukladania papiera.

Výroba energie z odpadu
V zariadeniach na výrobu energie z 
odpadu sa používajú v zákazníckom 
prevedení žeriavy na stohovanie, miešanie 
a podávanie odpadu do spaľovacích 
komôr.

Žeriavy pre oceliarsky priemysel, ktoré sa vyrábajú 
na mieru, sú konštruované tak, aby poskytovali 
bezpečné a produktívne zdvíhanie v každom procese 
v oceliarňach. 
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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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