












• Стріла з поперечним шестикутним перерізом має переваги 
більшої вантажопідйомності при тій же амплітуді, а також 
сильний опір вигину та кручення секції.

• Маніпулятор оснащено запатентованим горизонтальним 
автоматичним гаком, що втягується, що знижує розгойду-
вання гака під час підйому і транспортування, економлячи 
час на підготовку до і після операції.

• Пристрій захисту від перемотування використовується 
для запобігання загрозі розриву троса.

• Використання виносних опор з поперечним квадратним 
перетином з великим вильотом у розкладеному стані 
може покращити стійкість та жорсткість конструкції, 
ефективно зменшити деформацію та підвищити стабіль-
ність роботи.

• Кран-маніпулятор оснащено вбудованим поворотним 
механізмом, що має легку вагу, хорошу технологічність 
та високу ефективність.

ТРОСОВІ 
КРАНИ-МАНІПУЛЯТОРИ –
Незамінні підйомні механізми 
на будівельних майданчиках



КРАНИ-МАНІПУЛЯТОРИ XCMG 
У НАЯВНОСТІ І ПІД ЗАМОВЛЕННЯ 

В ОФІЦІЙНОГО ПОСТАЧАЛЬНИКА В УКРАЇНУ

Китайські крани-маніпулятори XCMG від китайського Китайські крани-маніпулятори XCMG від китайського 
концерну Xuzhou Construction Machinery Group In. – це 
сучасна будівельна спецтехніка, яка стане незамінною у 
багатьох бізнес-процесах, не тільки у будівництві споруд та 
транс-портних  магістралей, а й товарній логістиці, житлово- 
комунальному  господарстві, агропромисловому комплексі 
та інших галузях економіки

Тросові крани-маніпулятори на базі XCMG – це високо- Тросові крани-маніпулятори на базі XCMG – це високо- 
технологічні сучасні підйомні механізми, які здатні змінити 
ваше уявлення, як повинна  вестись робота  на  існуючих 
будівельних  та  виробничих  майданчиках. Цей вид крано- 
маніпуляторної  спецтехніки  комплектується  тросовою  
телескопічною стрілою L-подібного типу, яка конструктивно 
схожа на стріли на традиційних автокранах з великою 
вантажопідйомністю.

Діапазон ключових характеристик, які зараз доступні в акту-
альному модельному ряді цих КМУ:
• Вантажний момент від 7 до 52 тм
• Вантажопідйомність на мінімальному вильоті
   від 3 до 20 тонн.
• Максимальний горизонтальний виліт від 10 до 24 м.
• Кількість секцій у стрілі – 4 чи 5.• Кількість секцій у стрілі – 4 чи 5.

ЗНАЧЕННЯ СПЕЦТЕХНІКИ 
XUZHOU CONSTRUCTION MACHINERY GROUP IN. 

У ВАШОМУ БІЗНЕСІ

Сучасні крани-маніпулятори XCMG – це технічно модифіко- Сучасні крани-маніпулятори XCMG – це технічно модифіко- 
ваний підйомний механізм, який монтується на середньо- 
тоннажних та великовантажних шасі, самоскидах, бортових 
автомобілях.

Ваше рішення купити крани-маніпулятори XCMG означає, Ваше рішення купити крани-маніпулятори XCMG означає, 
що у вас на підприємстві з'явиться сучасна спеціальна 
розумна техніка з надзвичайно простою системою управ- 
ління крано-маніпуляторною установкою.
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