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Процесни и тежки кранове
от Подемкран и Bonfanti

Подемкран е обединил своя производствен и конструктивен 
капацитет с италианския производител на процесни кранове Bonfanti 
и предлага инженерни решения за различни индустрии. 

Bonfanti/Подемкран предлагат 
индивидуални автоматизирани и 
полу-автоматизирани решения с 
товароподемност до 400 t за:

Металургична индустрия•	
Химическа промишленост•	
Съоръжения за отпадъци и вредни •	
материали

Хартиена индустрия•	
Складове за тежки материали•	
Пренасяне и складиране на •	
контейнери

Модернизация

Подемкран предлага възможности 
за модернизация на съществуващи 
съоръжения. Чрез нея можем да 
подобрим:

Надеждността на вашата кранова •	
система

Контрола на разходите за поддръжка•	
Безопасността на работата•	  

Сервиз

Обслужване 7 дни в седмицата •	
Програми за техническо обслужване •	
Резервни части•	

При преместване и управление на 
продукти в производствените площи, 
стремежът е към спестяване на време, 
увеличаване на производителността, 
намаляване на себестойността и 
увеличаване на безопасността.

Решенията от Подемкран и Bonfanti 
отговарят на тези изисквания и ви дават 
следните предимства:

Контрол и управление от един •	
оператор

Съкращаване на работния цикъл•	
Висока безопасност за •	
производствения персонал

Възможност за директен интерфейс •	
за контрол и управление

Приложение и предимства



Мисията ни в производството на процесни кранове е да 
удовлетворим специфичните изисквания на клиента, като прилагаме 
най-добрия опит и технологии в областта.

Серия RC

Автоматизирани системи за съхранение 
на рулони, заготовки, тръби, метални 
листове и др.

Решения за индустриална автоматизация

Серия RR

Автоматизирани системи за обработка 
на отпадъци или скрап. Товарене и 
разтоварване в депа за изгаряне или 
пресиране на отпадъци, складиране или 
товарене на скрап и т.н. 

Серия RT

Автоматизирани системи с приложение 
в машиностроене, стоманопреработка, 
стъклопроизводство. Те подпомагат 
манипулациите при различни видове 
термообработка.

Серия RP

Aвтоматизирани системи при опаковане 
и складиране на тежки или обемисти 
материали (кабели, пръти, тръби).

Кранове за контейнери

Полуавтоматизирано управление на 
контейнери в складови площи или 
логистични депа. Захватът на крана 
позволява автоматично центриране 
на товара или неговото прецизно 
позициониране.



Козлови кранове

Те са подобни на традиционните мостови 
кранове и се използват при външни 
условия, там където не съществува 
подходяща конструкция за инсталиране 
на мостови кран.

Стандартни решения с голяма товароподемност

Стенни конзолни кранове

Придвижването става по релса успоредно 
на стената на помещението. Препоръчват 
се за малки работни площадки.

Мостови кранове

Популярни във всяко производство. 
Голямо разнообразие от захвати и 
товароподемностти до 400 t.

Подемкран АД
ул. Генерал Николов 1
Габрово 5300, България
т  +359 66 816 277
ф +359 66 801 402
office@podemcrane.com
podemcrane.com

Процесни и тежки кранове

—

Септември 2010


