
Žeriav Konecranes S

Nový 
štandard v 
zdvíhaní

Pokiaľ ide o mostové žeriavy, náš žeriav CXT je už dlho 
priemyselným štandardom. Vďaka žeriavu Konecranes 
série S opäť meníme hru a nastavujeme nový štandard. 
Vďaka predtým nevídaným vlastnostiam, ako je naklonený 
bubon, offsetové navíjanie, syntetické lano a posuvné 
spojenie nosníka, ide o odvážny nový prístup pri zdvíhaní. 
Vďaka týmto vylepšeniam dizajnu je zdvíhanie presnejšie a 
výkonnejšie a výrazne sa znižuje opotrebenie.



konecranes.com/sk

Nová generácia 
navíjania 
• Naklonený bubon 

lana pre menšie 
opotrebenie.

• Ofsetové navíjanie 
pre menšie 
namáhanie 
konštrukcie žeriavu 

Nové syntetické 
lano
• Evolučný, odolný, ale 

ľahký materiál lana.
• Predlžuje životnosť 

komponentov 
navíjania.

• Silná, optimalizovaná 
štruktúra pre 
menej chýb lana 
a bezpečnejšiu 
manipuláciu.

Úplná kontrola

• Plynulé zdvíhanie 
pre jemnú a presnú 
manipuláciu s 
materiálom.

• Inteligentné funkcie 
pre bezpečnejšiu 
a efektívnejšiu 
prevádzku.

• Pridané extra smart 
funkcie pre ešte lepší 
výkon.

Inovatívny 
hlavný nosník
• Revolučné posuvné 

spojenie pre menšie 
opotrebenie.

• Všetky zvary zvonku  
žeriavu pre kratšie 
prestoje.

• Silné a bezpečné 
spoje pre rýchlu 
montáž.

Digitálny 
ekosystém
• TRUCONNECT® na 

zvýšenie bezpečnosti 
a produktivity.

• Rozvinutá digitálna 
platforma s 
modernými službami 
na dosah ruky, teraz 
aj v budúcnosti

Žeriav Konecranes S

Fakty v skratke

Kg m Max. ASR Nominal ASR 2-rýchlostný

2500 021 12/18/24 15 5 10

5000 041 6/9/12 7,5 2,5 5

6300 051 4,8/7,2/9,6 6 2 4

10000 041 9/12/18 7,5 2,5 5

12500 051 7,2/9,6/12,4 6 2 4

Kapacita Falls
HOL (výška 

zdvihu)
Rýchlosť zdvihu m/min

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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