
Кран-Павук

Вантажопідйомність

2,9 т x 1,5 м
Робочий радіус

8,7 м x 0,2 т
Макс. робоча висота

13,6 м

Стандартне оснащення:

•
•

Дизельний двигун Kubota - Потужність14 kW 
Трифазний електричний двигун 380 V/5,5 kW * 
(обов'язковий в комплектації Bi-energy)

• Гідравлічна трансмісія з 3 швидкостями
• На чорних гумових гусеницях фіксованої ширини
• Гідравлічний контур із насосом та компенсованим 

багатофункціональним пропорційним розподільником
• Шарнірно-зчленовані та телескопічні опори

(аутрігери), що обертаються у трьох різних 
положеннях

• Автоматичне налаштування із самовирівнюванням
• Обертання поворотної платформи на 360°

безперервно - 3 швидкості
• Сталева телескопічна стріла з чотирма секціями (2 з 

гідравлічними поршнями), довжиною 9,5 м, 
регульована головка в 3 положеннях. Головка з 
адаптерним фланцем для додаткового кріплення.

• Поворотний гак максимальною вантажопідйомністю 
3000 кг.

• Інтелектуальна система активації сповільнення
• “Система контролю стійкості «Area Manager», 

обмежувач моменту з комп'ютерним керуванням
(індикатор безпечного навантаження), сигналізація 
навантаження з лампами

• Електронна система зчитування піднятого вантажу та 
індикація вантажу, що піднімається, залежно від 
положення стріли

• Журнал із записом даних у ручному режимі
• Повнофункціональний пульт дистанційного 

радіоуправління Sanreco з кольоровим цифровим 4,3-
дюймовим дисплеєм

• Розумний індикатор робочого стану (видимий та 
звуковий)

• Індикатор рівня гідравлічного масла
• Світлодіодні ліхтарі на стрілі
• Система обслуговування Mypalazzani та відеоуроки 

через QR-код
• Стандартний колір Palazzani (RAL 6037)

* Опційно

Характеристики та технічні дані є лише інформаційними та можуть бути 
змінені без попередження.

ТОВ «ПОЛІТЕК ІМПЕКС» вул. 
Будіндустрії, 7
м. Киів, Україна
+380 (44) 333 68 69



Додаткові опції:

ТОВ «ПОЛІТЕК ІМПЕКС» вул. 
Будіндустрії, 7
м. Киів, Україна
+380 (44) 333 68 69

Гідравлічна лебідка з максимальною 
вантажопідйомністю 800 кг, у 
комплекті із сертифікованим 
запобіжним тросом (53 м) та 

захистом від сходу.

Гідравлічний швидкомонтований 
подовжувач стріли - L = 2778 мм. 

Крюкоблок, вантажопідйомністю 1000 кг.

Механічний подовжувач стріли, 
вантажопідйомністю 800 кг, та довжиною 
1500 мм з 5 регульованими кутами нахилу, 

з яких один позитивний + 15% для 
полегшення збирання скляних систем за 

допомогою вакуумних присосок.

Автономний електричний пристрій для 
переміщення скла, з живленням від 
акумуляторних батарей, подвійною 

вакуумною захисною схемою, 
вантажопідйомністю 400 кг та обертанням 

на 360°.

Грейферний гак для виробів із 
залізобетону, 
вантажопідйомністю 120 кг.

Електропривод з двигуном змінного 
струму 230 або 380 В.
Міні-кран може бути оснащений 
електродвигуном змінного струму 230 
або електродвигуном змінного струму 
380 і може використовуватися в 
приміщенні з нульовим рівнем викидів, 
харчуватися від побутової або 
промислової мережі.

Комплект передустановки для 
телескопічного подовжувача стріли. 

Гідравлічна коробка відбору потужності зі 
швидкісними роз'ємами 3/8”, доступна для 

додаткового навісного обладнання.

Функія "Назад додому"

Підйомний кошик для 1 особи, 
оцинкований, діаметром 660 мм та 

вантажопідйомність 150 кг, у комплекті з 
тросом 25 м та ременями безпеки (без 

обов'язкової сертифікації).

Ковш, що саморозвантажується 100 л, 
вантажопідйомністю 165 кг, габарити 

710x620x360 мм, вага 23 кг, загальна вага з 
повним завантаженням 188 кг.

Грейферный захват дя бревен



Можливість використання всередині 
приміщень та на відкритому повітрі

Завдяки подвійній системі енергоспоживання у версії Bi-
energy, Кран-павук можна використовувати як на 

відкритому повітрі, використовуючи дизельний двигун, 
так і в приміщенні, з нульовим рівнем викидів, 

використовуючи електродвигун змінного струму, що 
працює від побутового або промислового струму, 

залежно від конфігурації. 

Спритність, компактність і сила
Чудове співвідношення ваги, продуктивності та невеликі 
розміри роблять платформу Крана-павука ідеальною для 
роботи з повітря у місцях, недоступною для інших типів 
підйомних механізмів. Здатність рухатися за будь-яким 
типом місцевості, автоматичне вирівнювання шасі та 
можливість роботи навіть на схилах роблять його ще 

більш універсальним та підходящим для використання у 
місцях зі складним рельєфом.

Гнучкість роботи
Універсальний висувний подовжувач забезпечує 
максимальну маневреність у повітрі з нульовим 

розмахом стріли навіть на середніх висотах. 
Поворот стріли на 660° за будь-якого настроювання.

Бездротова мобільність
Легко керувати підйомом та рухом із 

землі, завдяки дистанційному 
радіоуправлінню. Кольоровий сенсорний 
монітор останнього покоління на пульті 

дистанційного керування надає детальну 
та важливу інформацію про міні-кран.

Незалежні шарнірно-розсувні 
стабілізатори

Кожен стабілізатор має шарнірне з'єднання, 
має 3 різні положення, та може 

регулюватися незалежно. Можливість 
самозавантаження на причепи без апарелів.

Висока продуктивність підйому
Лебідка та телескопічна стріла разом із 
чудовими гідравлічними компонентами 

складають основу роботи міні-кранів 
Palazzani.

Широкий асортимент навісного 
обладнання

Гідравлічні та електричні сполучники на 
стрілі дозволяють підключати широкий 

спектр навісного обладнання для багатьох 
областей застосування.

Ідеально підходить для 
використання з вакуумними 

системами
Просте використання вакуумної системи 
для позиціонування скляних дверей та 

вікон завдяки безлічі положень 
телескопічної стріли.

Вантажно-розвантажувальні 
роботи на 360°

У режимі захоплення та перенесення міні-
кран Palazzani може працювати з будь-яким 
типом важких предметів, а з урахуванням 

низки наявних стропів та затискачів він може 
захоплювати труби, люки, бетонні циліндри, 

сталеві плити та інші структурні об'єкти.








