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2 Konecranes Index

Sähkökäyttöinen ketjunostin on ergonominen ja 
tehokas nostolaite päivittäisiin nostotehtäviin. 
Nostimen nostokapasiteetti on 5000 kg asti ja se 
liikkuu nopeasti, tasaisesti ja tarkasti. Konecranes-
nostimet on suunniteltu helppokäyttöisiksi, 
jolloin sekä käyttäjä että nostin työskentelevät 
mahdollisimman tehokkaasti.

LAADUKKAAT KOMPONENTIT
Jokainen valmistamamme tuote edustaa laatua. 
Moottori, jarrut ja vaihteisto on suunniteltu erityisesti 
nostotehtäviin ja valmistettu alusta saakka omassa 
tehtaassa korkean laadun varmistamiseksi.

LUOTETTAVA KUMPPANI
PÄIVITTÄISIIN 
NOSTOTÖIHIN

Tämä julkaisu on tarkoitettu vain yleiseen tiedotustarkoitukseen. Konecranes varaa oikeuden milloin tahansa muuttaa tuotteita tai niiden yksityiskohtia 
tai lopettaa tuotteiden myynnin. Tämän julkaisun tietoja ei tule pitää tuotetakuuna kuten takuuna minkään tuotteen sopivuudesta tiettyyn tai yleiseen 
tarkoitukseen, takuuna laadusta tai sisällön vastaavuudesta myyntisopimuksiin.

SOVELTUU USEILLE TEOLLISUUDENALOILLE
Valittavana on laaja valikoima räätälöityjä 
lisävarusteita, edistyneitä ominaisuuksia 
ja nostonopeuksia. Sähköiset CLX- ja SLX-
ketjunostimet sopivat monien teollisuusalojen 
nostotarpeisiin.

HELPPO KUNNOSSAPITO
Helppo ja yksinkertainen huolettavuus minimoi 
tuotantokatkoksen. Nostimissa on huoltovapaa 
vaihteisto ja itsesäätyvä magneettinen jarru, 
jota ei tarvitse säätää käyttöiän aikana. Samat 
komponentit ovat käytössä kaikenkokoisissa 
nostinrungoissa, mikä vähentää tarvittavien 
varaosien määrää.

TURVALLISUUS ON YKKÖSASIA
Pyrimme jatkuvasti parantamaan tuotteidemme 
turvallisuutta. Esimerkiksi jarru ja liukukytkin on 
suunniteltu estämään kuorman putoaminen tai 
vähittäinen kuorman liukuminen ja lisäämään 
näin käyttäjän turvallisuutta. SLX-nostimessa on 
edistyksellisiä ominaisuuksia, kuten ohjelmoitavat 
rajakatkaisijat, elektroninen ylikuorman esto ja 
shokkikuorman esto.

HUIPPULUOKAN KÄYTTÖKOKEMUS JA SUORITUSKYKY
Hyvän ergonomian ansiosta nostimet ovat 
helppokäyttöisiä ja turvallisia, mikä parantaa myös 
työtehoa. Koukkutakeessa oleva kuminen tartuntapinta 
tehostaa sekä mekaniikkaa että käyttömukavuutta. 
Nostimen kompakti koko tehostaa tilan käyttöä.

2 Konecranes Electric Chain Hoist

SÄHKÖKÄYTTÖINEN  
CLX-KETJUNOSTIN
• Nopeussuhde 6:1 mahdollistaa nopean ja 

tarkan liikkeen

• Rajakytkin-, turvajarru- ja koukkupesäratkaisut 
parantavat turvallisuutta

• Patentoitu ketjupyörä vähentää ketjuun 
kohdistuvaa rasitusta, jolloin myös ketjun 
kuluminen on vähäisempää 

NOSTOKAPASITEETTI JOPA

5000 kg

SÄHKÖKÄYTTÖINEN  
SLX-KETJUNOSTIN
•  Portaaton nostonopeuden säätö takaa 

tasaisen pystysuuntaisen liikkeen

• Laajennettu nopeusaluetoiminto mukauttaa 
nopeuden kuorman mukaan ja tekee 
nostamisesta turvallisempaa ja tarkempaa 
sekä helpottaa paikoitusta 

• Ketjun löystymisen- ja shokkikuormanesto 
parantavat turvallisuutta ja käytettävyyttä

NOSTOKAPASITEETTI JOPA

 2500 kg

MONI- 
KÄYTTÖISET 
NOSTIMET
KETJUNOSTINTEN HYÖDYT
• Parantaa käyttäjän turvallisuutta
• Auttaa käyttäjää saavuttamaan erinomaisen 

suorituskyvyn
• Mahdollistaa nopean työnkierron
• Tehostaa tuotantoprosesseja

TEKNISET TIEDOT JA  
VAKIO-OMINAISUUDET
• Vankka alumiinirunko
• Korkea käyttöluokka (ED 50 %, 300 käynnistystä 

tunnissa)
• Vakiovarusteena lämpösuojaus ja tuuletinilmanvaihto
• Vakiovarusteena IP55-suojaus pölyä ja kosteutta 

vastaan
• Lisävarusteena IP66-suojaus koko tuotevalikoimaan
• Laajennettu lämpötila-alue (–20 °C...+40 °C)
• Saatavana useita nostonopeuksia (4–20 m/min.)

CLX YKSI VAIHEINEN MALLI 

• Vakiojännite 400V/48V 50Hz,  
lisäksi myös 230V/50Hz tai 
115V/60Hz jännitteellä

• Nostinluokka ISO M5 (/ASME H4)

• Nostokuormilla 500 kg ja 1000 kg 
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CLX
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16 (800 kg asti)

567/693
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0.7
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611/761

1 CLX/SLX   2 CLX 50Hz verkko   3 ESR, laajennut nopeus alue   4 1-ketjuinen / 2-ketjuinen

Nimelliskuorma 
(kg)

SÄHKÖKÄYTTÖISET CLX- JA SLX- KETJUNOSTIMET 

TUTUSTU CLX- JA SLX-NOSTIMIIN TARKEMMIN

bit.ly/WLS-ElectricChainHoists-CLX-SLX

TEOLLISUUS-
NOSTURIT

SATAMANOS-
TURIT

RASKAAT 
HAARUKKA-
TRUKIT

KUNNOSSA-
PITO

YDINVOIMA-
LANOSTURIT

Konecranes on yksi maailman johtavista nostolaitevalmistajista, ja sen asiakkaita ovat muun 
muassa koneenrakennus- ja prosessiteollisuus, telakat, satamat ja terminaalit. Yritys toimittaa 
asiakkailleen toimintaa tehostavia nostoratkaisuja ja huoltopalveluita kaikille nosturimerkeille. 
Yrityksellä on 18 000 työntekijää ja 600 huoltopistettä 50 maassa. Konecranes Oyj:n A-sarjan 
osakkeet on noteerattu Nasdaq Helsingissä (osakkeen tunnus: KCR).

© 2017 Konecranes. Kaikki oikeudet pidätetään. ”Konecranes”, ”Lifting Businesses” ja    - symboli ovat Konecranes-
tavaramerkkejä tai rekisteröityjä Konecranes-tavaramerkkejä.


