
Индустриални кранове

50
години опит и традиция 
в производството на кранови 
компоненти



Подемкран

Подемкран е от водещите в света доставчици на кранови 
компоненти, предназначени за кранопроизводители и крайни 
клиенти. Ние искаме да разширим нашите услуги в крановата 
индустрия, като създадохме дивизия „Индустриални кранове“, 
действаща на територията на България и региона.

Предлагаме доставка и монтаж на качествени индустриални 
кранове и сервизна дейност за тях. Всички продукти отговарят на 
Европейските стандарти и носят знака CE.

Ние искаме да бъдем разпознати като водещ производител на 
кранове и услуги в региона. Предлагаме на нашите клиенти пълен 
пакет оборудване и поддръжка за цялата подемна индустрия. 
Всички наши продукти и услуги са в съответствие с международните 
стандарти. Искаме да бъдем компания, която носи стойност 
за вашия бизнес.

Услуги и продуктови 
решения

ПроизводствоРазвойна дейност

Основните ни производствени 
съоръжения са базирани в Габрово на 
територия от 30000 m². Използваме 
съвременни технологии при 
производството на нашите компоненти. 
Качеството на продуктите ни е осигурено 
от „Интегрирана система за управление“ 
ISO 9001:2008, OHSAS 18001:2007.

Опитният ни екип от конструктори 
осигурява изделия съответстващи на 
съвременните стандарти и носещи 
стойност във вашите ежедневни дейности. 
Искаме да гарантираме, че вашия бизнес 
ще получи надежден продукт на 
най-добра цена. Предлагаме 
инженерингови решения, които да 
отговорят на индивидуалните нужди на 
нашите клиенти. 

Всички подобрения в продуктите и 
всички нови продукти преминават през 
изпитания в собствената изпитателна 
лаборатория на Подемкран, което 
съкращава пътя на новия продукт от 
развойна дейност до клиента. 
Продължаваме да инвестираме в 
развитие, за да разширим предлагането 
на продукти и услуги и да подобрим 
едновременно нашата продуктивност 
и тази на клиентите ни.

Подемкран предлага:

Консултации•	
Проучване, планиране и •	
конструиране на цялостни проекти и 
индивидуални решения 

Инсталация (монтаж) на •	 качествени 
индустриални кранове

Модернизация на съществуващи •	
кранови системи

Ремонт и сервиз•	
Инспекция и сертификация на •	
изделията

Предимства:

Добра възвращаемост на •	
инвестицията

Отлични технически •	 характеристики

Минимални разходи за •	 поддръжка

Добра безопасност и надеждност •	
Оптимизиране на пространството•	
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Подемни и ходови електромотори

Възможна е и инсталацията на 
безстепенно регулиране на скоростта на 
придвижване и подем на по-специалните 
подемни съоръжения.

Касетъчно захранване

Безопасно и надеждно захранване 
се използва във всички нови кранове. 
Препоръчва се във всички случаи 
на модернизация на съществуващи 
съоръжения.

Кранови компоненти

Подемкран предлага широка гама от компоненти, както за 
изграждане на нови кранове, така и за модернизация на 
съществуващи съоръжения. Предлагаме и цялостно комплектно 
оборудване за стандартни и специални кранове. Компонентите могат 
да бъдат специално проектирани, за да удовлетворят индивидуални 
изисквания.

УправлениеЗадвижвания Силово захранване

Закрита кабина

Употребата на радио управление на крана 
намалява риска от инциденти и увеличава 
производителността. Климатизираните 
кабини подобряват условията на работа 
и увеличават безопасността.

Мотор-редуктори Фестонно захранване Радио управление
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Индустриални кранове
Едногредов кран

Индустриалните кранове на Подемкран следват последните 
иновации в областта на краностроенето. Разработките са базирани 
на инженерния опит в областта на конструирането на механиката 
и електрическата част на крана.

Едногредовите кранове имат компактна конструкция 
и позволяват максимално използване на височината 
в помещението.

Товароподемност: 1000 – 16000 kg

Междурелсово разстояние: 5 – 25 m

Монорелсова количка с телфер 
с ниска строителна височина•	
с нормална строителна височина•	

Попитайте за нашите нестандартни 
конструктивни решения:
Висящ едногредов кран 
– ефективно решение за по-тесни 
помещения, строителни конструкции 
със специални изисквания и по-пълно 
използване на пространствата. 

Междурелсово разстояние

Ви
со

чи
на

 н
а 

по
де

м Основни характеристики:

Товароподемност, t
Режим на работа (група по FEM)
Височина на подем, m
Скорост на подем, m/min
Скорост на придвижване на телфера, m/min
Скорост на придвижване на крана, m/min
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Индустриални кранове
Двугредов кран

Двугредовите кранове намират приложение в случаите на 
по-големи товароподемности и високи експлоатационни изискания. 
Двугредовите кранове при равни условия предлагат и по-големи 
височини на повдигане.

Товароподемност: 2000 – 50000 kg

Междурелсово разстояние: 5 – 25 m

Двурелсова количка с телфер

Междурелсово разстояние

Ви
со

чи
на

 н
а 

по
де

м Основни характеристики:

Товароподемност, t
Режим на работа (група по FEM)
Височина на подем, m
Скорост на подем, m/min
Скорост на придвижване на телфера, m/min
Скорост на придвижване на крана, m/min
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Модернизация

Подемкран предлага решения за модернизация на съществуващи 
кранови системи, които подобряват надеждността и 
производителността на вашите съоръжения. Модернизацията 
има голямо значение за контролиране на разходите за 
поддръжка и безопасността на работата.

Безопасността

Прилага последните изисквания за •	
безопасност при работа с вашия кран

Подобрява гъвкавостта на оператора •	
по отношение на местоположението 
му спрямо товара

Използва компоненти •	 отговарящи 
на изискванията на местните и 
международните стандарти

Печалбата

Максимално подобрява •	
експлоатационните показатели чрез 
цялостни и надеждни решения за 
модернизация

Спестява материали чрез •	 използване 
на компоненти от съществуващата 
конструкция

Понижава разходите за •	
поддръжка и по-пълно използва 
производственото време

Понижава разходите за •	 енергия

Капацитета

Повишава скоростта на •	 придвижване 
и подем

Намалява времето за ремонти•	
Подобрява ефективността, като •	
използва последните системи 
за позициониране и цялостно 
управление на крана

Увеличава значително •	 живота на 
съоръжението

Сервиза

Планира професионално и •	
ефективно провежда проекта по 
модернизация

Предлага ефективна •	 регионална 
мрежа за сервиз

Подобрява производителността ви и •	
минимизира времето за ремонти

Предоставя възможност сервиза •	
и поддръжката да се доставят като 
външна услуга

Модернизацията подобрява:
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Подемкран Сервиз

Подемкран предоставя пълна поддръжка за всички видове кранове 
на различни производители. Решенията ни за цялата кранова 
система са разработени, за да повишават продуктивността и 
ефективността на нашите клиенти.

Открита линия

Нашитe техници са в готовност да 
обслужват клиенти 7 дни в седмицата.

Технически прегледи

Надежността на крановете може да 
бъде подобрена значително чрез добре 
структурирана програма за технически 
прегледи. Нашите техници могат да 
открият и предотвратят различни 
потенциални опасности.

Програми за техническо 
обслужване

Периодични технически •	 прегледи

Прегледи за съответствие и •	
сигурност

Сертификация•	

Ремонт и подобрения

Независимо дали вашите ремонти са 
спешни, планови или за модернизиране, 
ние ще се намесим и ще върнем вашето 
оборудване в работно състояние 
възможно най-бързо. 

Резервни части

Можете да се възползвате от Подемкран 
Сервиз като поръчате резервни части 
заедно с инсталацията им. 

Предлагаме гаранционен срок на всички 
части инсталирани от нас.

Нашият сервизен отдел предоставя:



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