
Kompaktný vežový približovač

KMS

One Step Further



otočné kladky vrcholu stožiaru s 
veľkorysým pracovným rozsahom

výpustná kladka montážneho lana

robustná konštrukcia stožiaru

delený stožiar s rýchlouzáverom 
pre kompaktné dopravné rozmery

diaľkovo ovládaný montážny 
naviják s voľnobehom

silný naviják ťažného lana s veľkou 
kapacitou
Variant: verzia U s obežným na-
vijákom pre približovanie smerom 
nadol

veľkorysé odkladacie priehradky pre 
náradie a montážne príslušenstvo

riadiaca jednotka s traťovou  
automatikou a riadenie motora

diaľkovo ovládané kotviace bubny

bubon nosného lana 
s veľkou kapacitou

výkonný a úsporný motor Iveco, 
6-valcový, 285 koní (TIER 4)

dvojitá náprava s brzdovou vzduchovou sústavou
Variant: možná konštrukčná rýchlosť do 80 km/h,  
hydraulicky poháňaná náprava

diaľkovo ovládané hydraulické  
podopretie (1x predné a 2x zadné)

KMS 4000

Rádiotechnika

Vežový približovač

Kompaktný  
vežový približovač

Koncept tohoto zariadenia spája v sebe vysoký  
stupeň bezpečnosti práce a vysokú produktivitu.

■  Komfortné ovládanie celého zariadenia pomocou vysielačky    ■  Traťová automatika
■  Vysoká rýchlosť jazdy     ■  Možné približovanie smerom nahor i nadol    

■  Kompaktná konštrukcia     ■  Silný ťažný výkon

KMS 4000 je diaľkovo ovládané lanové zariadenie, ktoré je 
namontované na tandemovom podvozku. Obsluha zariade-

nia prebieha pomocou diaľkového ovládania.
Plnoautomatická traťová automatika, ktorá zvyšuje produk-

tivitu, je súčasťou základného vybavenia. 

Kvôli zabezpečeniu rýchlej montáže a bezpečnému
ovládaniu je riadenie nasledujúcich komponentov
zabezpečené pomocou vysielačky:

 ■ podopretie

 ■ zdvih stožiara

 ■ rádiotechnika

 ■ bubny kotviacich lán

 ■ naviják nosného lana

 ■ napínací valec

 ■ naviják montážneho lana

 ■ naviják ťažného lana

 ■ vozík štart/stop

 ■ naviják vozíka

 ■ traťová automatika

 ■ funkcia preberania

 ■ výstražný signál

Obzvlášť komfortná je montáž zariadenia. Všetky funkcie je 
možné ovládať pomocou vysielačky. Koncept tohoto zaria-

denia spája v sebe vysoký stupeň bezpečnosti práce a vyso-

kú produktivitu.



KMS 4000 KMS 4000U

Nosné lano Ø 20 (22) mm komp./650 m Ø 20 (22) mm komp./650 m

Prítlačná sila 120 kN (12 t) 120 kN (12 t)

Kotviace laná Ø 20 mm / 4 x 60 m Ø 20 mm / 4 x 60 m

Pohon 4 x hydraulický motor 4 x hydraulický motor

Motor Iveco (TIER 4) Iveco (TIER 4)

Výkon 285 koní 285 koní

Ťažné lano/obežné lano Ø 12 mm / 650 m Ø 12/11 mm - 650/1200 m

Ťažná sila navijáka ťažného lana/obežné lano v strede 45 kN (4,5 t) v strede 45 kN (4,5 t)

Montážne lano Ø 7 mm / 1200 m Ø 7 mm / 1200 m

Ťažná sila navijáka montážneho lana max. 20 kN (2 t) max. 20 kN (2 t)

Celková hmotnosť 13,7 t 14,5 t

Opcia montážny naviják montážny naviják

Technické údaje zodpovedajú štandardnému vyhotoveniu. Iné vyhotovenia na požiadanie. Technické zmeny vyhradené.
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Konrad Forsttechnik GmbH
Oberpreitenegg 52
9451 Preitenegg
Austria

Tel.: +43 4354 2432-0
Fax: +43 4354 2432-35
E-Mail:  office@forsttechnik.at

www.forsttechnik.at

KRENN, s.r.o.
Lúka 756/95  
976 62 Brusno
Slovensko

Tel.: +421 911 814 349
 +421 910 947 569
E-Mail:  info@krenn.sk

www.krenn.sk
Innovations- und
Forschungspreis

Kärnten, Österreich

Technické údaje,
ktoré presvedčia


