


Ми є лідерами України в галузі промислової електроніки, 
наша продукція включає:

тиристорні перетворювачі напруги та джерела безперебій-
ного живлення для електромагніту;
блоки захисту від обриву кабелю живлення електромагніту;
цифрові анемометри з Modbus RTU;
гальмівні модулі для частотних перетворювачів;
системи дистанційного радіокерування;
тиристорні контактори;
модулі вводу/виводу Modbus RTU та ін;
обмежувачі вантажопідйомності з реєстратором параметрів.

Наша продукція повністю відповідає технічному регламенту 
безпеки машин.

У нас є офіційний дозвіл та затверджені технічні умови на 
виготовлення, модернізацію, реконструкцію та монтаж:

вантажопідіймальних кранів: козлових, мостових, консоль-
них, кран-балок;
систем дистанційного керування;
обмежувачів вантажопідйомності з реєстратором параметрів.

«Завод Кранкомплект» був заснований молодою енергійною та досвідченою коман-
дою з метою створення на ринку України абсолютно нового машинобудівного 
підприємства, яке б проектувало та виготовляло вантажопідйомні механізми та їх 
вузли, використовуючи лише передові технології та комплектуючі з урахуванням 
індивідуальних побажань Замовника.

Ми займаємося не лише виготовленням вантажопідіймальних кранів, а й монтажем 
з налагодженням під ключ та сервісним обслуговуванням. Ми розробляємо детальну 
проектну документацію та надаємо Замовнику повний комплект креслень, необхід-
них для обслуговування та ремонту крана протягом усього терміну експлуатації. Ми 
постійно підвищуємо експлуатаційні характеристики та надійність, забезпечуємо 
плавність та точність вантажопідіймальних кранів.

крани мостові двобалкові: загальнопромислові, грейферні, 
магнітні, вибухобезпечні, ливарні та спеціальні;
крани мостові однобалкові (кран-балки): опорні, підвісні 
однопрогонові/двопрогонові;
металоконструкції (балок кранових, колон, ригелів, підкра-
нових шляхів та нестандартного обладнання);

крани козлові та напівкозлові: двобалкові та однобалкові, 
коробчастої та ґратчастої конструкції;
консольно-поворотні крани: на колоні та настінні;
електрообладнання: тиристорні контактори, джойстики, 
панелі управління магнітом, частотні приводи та ін.;
комплектуючі та обладнання: кабельні барабани, проти-
угінні захоплення, траверси, грейфери та ін.

ДОЗВІЛЬНА
ДОКУМЕНТАЦІЯ

ЕЛЕКТРОНІКА ТА АСКТП

РОЗВИТОК І ТУРБОТА ПРО КЛІЕНТІВ
Ми регулярно публікуємося в наукових журналах, розповіда-
ючи про свої технічні та інноваційні розробки, беремо участь 
у міжнародних та спеціалізованих виставках. Ми постійно 
шукаємо нові методи та технології виробництва в Україні 
козлових та мостових кранів з метою зниження ціни до 
доступного рівня як для середнього, так і малого бізнесу, при 
цьому не знижуючи якість. Ми ведемо наукову роботу та 
вдосконалюємо електронні системи. Кожні півроку ми впро-
ваджуємо у виробництво нову лінійку товарів та модернізує-
мо наші готові проекти. Ми виготовляємо в Україні ванта-
жопідйомні крани із застосуванням технологій, які знижують 

масогабаритні показники. Завдяки особливостям конструкції 
виробів міжремонтний період значно зростає. Якщо у вас 
виникне потреба в заміні якогось вузла - ми виконаємо цю 
роботу протягом 1-2 днів, бо в нас на складі завжди є запасні 
частини. Купити вантажопідйомні крани за доступною 
ціною ви зможете, звернувшись до нашого менеджера. 
Оформляючи замовлення, ви можете бути впевнені у опера-
тивності відповіді менеджера. Ми здійснюємо постачання 
продукції в будь-яку точку України та закордон. Постійним 
клієнтам ми надаємо гарні знижки. За потреби можемо 
зробити відстрочку платежу.

КРАНИ МОСТОВІ
ЕЛЕКТРИЧНІ
ГРЕЙФЕРНІ

Вантажопідйомність: 3,2 – 32 т
Прогін: 6 – 34 м

КРАНИ МОСТОВІ
ЕЛЕКТРИЧНІ

МАГНІТНІ
Вантажопідйомність: 5 – 80 т

Прогін: 6 – 34 м

КРАНИ МОСТОВІ
СПЕЦІАЛЬНІ

Вантажопідйомність: 5 – 80 т
Прогін: 6 – 34 м
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КРАНИ МОСТОВІ
ЗАГАЛЬНОПРОМИСЛОВІ

Вантажопідйомність: 3,2 – 250 т
Прогін: 6 – 34 м

КРАНИ МОСТОВІ
ОДНОБАЛКОВІ

ПІДВІСНІ
Вантажопідйомність: 0,5 – 20 т

Прогін: 3 – 34 м

КРАНИ МОСТОВІ
ОДНОБАЛКОВІ

ОПОРНІ
Вантажопідйомність: 0,5 – 50 т

Прогін: 3 – 34 м

КРАНИ КОЗЛОВІ
ЕЛЕКТРИЧНІ

Вантажопідйомність: 2,0 – 100 т
Прогін: 10 – 42 м

КРАНИ КОЗЛОВІ
РУЧНІ

Вантажопідйомність: 0,125 – 10 т
Прогін: 2,5 – 12 м

КРАНИ
ОДНОБАЛКОВІ
РУЧНІ ОПОРНІ
ТА ПІДВІСНІ

Вантажопідйомність: 0,125 – 20 т
Прогін: 3 – 16,5 м
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КРАНИ
КОНСОЛЬНО-
ПОВОРОТНІ
НАСТІННІ

Вантажопідйомність: 0,125 – 10 т

КРАНИ
КОНСОЛЬНО-
ПОВОРОТНІ

Вантажопідйомність: 0,125 – 10 т
Радіус повороту: 1800 – 3600

КРАНОВІ
КАБІНИ

ВІЗКИ
ПЕРЕДАВАЛЬНІ

КАБЕЛЬНІ
БАРАБАНИ

З МОТОРНИМ
ПРИВОДОМ ДЛЯ

КОЗЛОВИХ КРАНІВ
ТА РУХОМИХ
МЕХАНІЗМІВ
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ГРЕЙФЕРИ
ГІДРАВЛІЧНІ

ТА ПНЕВМАТИЧНІ
Ємність, V: 0,2 – 6 м3

ГРЕЙФЕРИ
МЕХАНІЧНІ
ТА МОТОРНІ

Ємність, V: 0,2 – 16 м3

ЗАХВАТИ, ГРЕЙФЕРИ
МЕХАНІЧНІ

БАГАТОЩЕЛЕПНІ
Ємність, V: 0,2 – 16 м3

ТРАВЕРСИ
ВАНТАЖОПІДЙОМНІ

ТРАВЕРСИ ДЛЯ
ТРАНСПОРТУВАННЯ

РУЛОННОЇ СТАЛІ

ЗАХВАТИ
ВАНТАЖОПІДЙОМНІ
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ОБМЕЖУВАЧІ
ВАНТАЖОПІДЙОМНОСТІ

З РЕЄСТРАТОРОМ
ПАРАМЕТРІВ

ОВП-АРП-1501

ТЕНЗОМЕТРИЧНІ
ДАТЧИКИ ТА ОСІ

АНЕМОМЕТРИ
КРАНОВІ

СИГНАЛЬНІ
М-95М КК

СИСТЕМИ ДИСТАНЦІЙНОГО РАДІОКЕРУВАННЯ
ККРУ-10/01 (02)
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ЕЛЕКТРО-
ПРИМІЩЕННЯ

ГАЛЬМІВНІ
МОДУЛІ

КОМПЛЕКТНИЙ ЧАСТОТНИЙ
ЕЛЕКТРОПРИВОД 

ТИРИСТОРНИЙ
ЕЛЕКТРОПРИВОД

ТИРИСТОРНІ
КОНТАКТОРИ

(ТВЕРДОТІЛЬНІ)
ППКК-50, 10-630А

ДЖОЙСТИКИ
ККП-7М

КРІСЛО-ПУЛЬТИ
КП-2000

ГАЛЬМІВНІ
РЕЗИСТОРИ



ТИРИСТОРНИЙ
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ДЖЕРЕЛА БЕЗПЕРЕБІЙНОГО
ЖИВЛЕННЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТІВ ІБПГТ-220.50-400А

ПЕРЕТВОРЮВАЧІ НАПРУГИ
ДЛЯ КЕРУВАННЯ МАГНІТОМ ПНТС-220.50-400А

КАБЕЛЬНІ
БАРАБАНИ

ДЛЯ ЖИВЛЕННЯ
ЕЛЕКТРОМАГНІТІВ 

Технічні характеристики електромагнітів серії М

Тип знятий
з вироб-
ництва

Довжина, 
ширина, мм

Номі-
нальний 
струм, А

Маса,
кг

Підйомна сила під час підйому, кг

сляби
або плити

листи товщиною 6-20
мм

Технічні характеристики електромагнітів серії ПМ

Конструкція вантажопідйомних електромагнітів має високу міцність для роботи       
у важких умовах і здатна витримувати удари при падінні на вантаж і удари вантажів, 
що притягуються.

Тип знятий
з вироб-
ництва

Зовнішній 
діаметр,

мм

Номі-
нальний 
струм, А

Маса,
кг

Підйомна сила під час підйому, кг

сляби
або плити

чавунні чушки, 
сталевий скрап

сталева 
стружка

ВАНТАЖОПІДЙОМНІ ЕЛЕКТРОМАГНІТИ

Електромагніт вантажопідйомний (магнітна шайба) призна-
чений для підйому і переміщення металопрокату та мета-
ловмісних матеріалів. Як правило, електромагніти застосо-
вуються на вантажопідйомних кранах різних типів: мосто-
вих, козлових, портальних, самохідних.

Найбільш поширені електромагніти максимально наближе-
ні за типорозмірами та силою намагнічування до «радян-
ських» магнітних шайб М-22Б, М-42Б та М-62Б та прямокут-
них електромагнітів ПМ-15, ПМ-25А. Таблиці підбору сучас-
них аналогів електромагнітів наведено нижче.
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КАПІТАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО ПІД КЛЮЧ
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ТРАНСПОРТНО-РОЗВАНТАЖУВАЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ

ПРИСТРОЇ
ДЛЯ КАНТУВАННЯ

20-ти та 40-ка
ФУТОВИХ

КОНТЕЙНЕРІВ

СПРЕДЕРИ
АВТОМАТИЧНІ

ТА ГІДРАВЛІЧНІ

СПРЕДЕРИ
АВТОМАТИЧНІ
ТА МЕХАНІЧНІ

для 20-ти та 40-ка
ФУТОВИХ

КОНТЕЙНЕРІВ

РОЗВАНТАЖУВАЛЬНО-ШТАБЕЛЮЮЧІ МАШИНИ С-492КК
(ЕЛЕВАТОРНО-КОВШОВІ РОЗВАНТАЖУВАЧІ ВАГОНІВ)(ЕЛЕВАТОРНО КОВШОВІ РОЗВАНТАЖУВАЧІ ВАГОНІВ)

ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ПОРТІВ ТА ТЕРМІНАЛІВ

Розвантажувально-штабелююча машина (елеваторно-ковшовий розвантажувач вагонів) С-492КК модернізова-
ний, був спроектований та виготовлений «Заводом Кранкомплект» як сучасний аналог розвантажувально-шта-
белуючої машини С-492 та подібної машини Хабібулліна (розвантажувач ТР-2).

ПРИНЦИП РОБОТИ
РОЗВАНТАЖУВАЧА С-492КК
Портал розвантажувача рухається по 
рейковому шляху до краю піввагону, 
паралельно руху рухомого складу, в мо- 
мент закінчення руху піввагон знахо-
диться безпосередньо між опор пор- 
талу розвантажувача, позиціонування 
здійснюється за допомогою ультра- 
звукового датчика. Після цього приво-
диться в рух ковшовий елеватор, який 
плавно опускається в піввагон і за раху-
нок кругового руху ковшів, закріплених 
на ланцюгу, вигрібає сипучий вантаж із 
піввагону і передає його через прий- 
мальний бункер на передаточний кон- 
веєр. Привід елеватора обладнаний 
моментною муфтою, що запобігає 
обриву ковшів і пошкодження метало-
конструкції піввагону.
З приймального конвеєра вантаж пот- 
рапляє на відвальний конвеєр і з його 
допомогою складається в штабель на 
місці зберігання.

Продуктивність розвантажувача піввагонів 
С-492КК – 320 – 438 м3/1 годину, один півва-
гон об'ємом 73 м3 розвантажується протя-
гом 10 – 14 хвилин.
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Вироблено для ТОВ «ТІС- ВУГІЛЛЯ», с. Визирка, Одеська обл.
Довжина стріли від осі обертання до осі хоботу, м
Кут повороту стріли в горизонтальній площині, 
Кут підйому стріли: - під час завантаження судна,
                                        -  у неробочому стані,
Тип їздової рейки                                                                              
Розрахункове навантаження ходового колеса на рейку, кН

Підведення живлення
Рід струму та напруга, Гц
Температура навколишньої середи:
 - неробочого стану, 
 - робочого стану,

ТРАНСПОРТНО-РОЗВАНТАЖУВАЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ВРС93110КК:

Кут повороту ротору, oС

Час розвантаження піввагону
(прямий та зворотній хід), с
Рід струму                                                       змінний 

Напруга, В

ПАРАМЕТРИ, ВАГОНІВ
ЩО РОЗВАНТАЖУЮТЬСЯ: 

Вантажопідйомність, т

Висота від головки рейок, мм

Ширина, мм

Довжина по осях автозчеплень, мм

Довжина рами кузова, мм

ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ
ВАГОНОПЕРЕКИДАЧА:

Довжина, мм

Ширина, мм

Висота, мм

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ СПМ1200КК:
Продуктивність, максимальна, т/год
Матеріал, що перевантажується
Насипна щільність матеріалу кг/м
Кут природного укосу, 
Колія, м
База порталу, м

Â³ñü ïëàòôîðìè

ïî áàíäàæó

Â³ñü îáåðòàííÿ ïîâîðîòíî¿ ÷àñòèíè

Ðàä³óñ îáêèäàííÿ

Ðàä³óñ îáêèäàííÿ

Ñõåìà íàâàíòàæóâàëüíî¿ ìàøèíè (ó ïëàí³)

Ñòð³ëà

Êîíñîëü

Â³ñü ðîòîðó
Õ³

ä
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КОМПЛЕКТУЮЧІ

на виготовлення вантажопідйомних кранів;
виготовлення електричної частини із застосуван- 
ням частотного, тиристорного, дросельного, ре- 
лейного приводу;

на реконструкцію кранів, на систему дистанцій-
ного радіокерування, частотний або тиристор-
ний привід, переведення в ливарний, грейфер-
ний, магнітний режим, зміна вантажопідйом-
ності, геометрії крана та ін.

зміна системи електроприводу, автоматизація 
ТП (частотний, дросельний електропривод);
переведення кранів на дистанційне керування з 
підлоги або по радіоканалу;

встановлення ваговимірювальних та реєструю-
чих систем;
зміна вантажопідйомності, прольоту та режиму 
роботи крана.

ПОСЛУГИ

ДОСТАВКА
ПРОДУКЦІЇ
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НАШІ ПАРТНЕРИ

ЗА МЕЖАМИ УКРАЇНИ
ТОВ «DANIELI»,  Італія;

АЕС м. Куданкулам, штат Таміл Наду, Індія
(ген. підрядник з будівництва АЕС - ЗАТ «Атомбудекспорт», Москва, РФ);

«GOSA FOM AD SMEDEREVSKA PALANKA», Сербія;
Зарамагська ГЕС Північна Осетія, РФ
(ген. підрядник – ТОВ «СЗТМ», м. Донецьк);

«Вагонобудівний завод», м. Екібастуз, Казахстан;
ДВ НДІ «ПТММАШ», м. Артем, РФ;

НВО «Мостовик», м. Омськ, РФ;
ВАТ «Бурея-кран», Амурська обл., РФ;

ВАТ «Новоросійський судноремонтний завод», м. Новоросійськ, РФ;
ТОВ «CAUCASIAN METALS TERMINAL», м. Поті, Грузія;

ТОВ «СЕММЕТ EQUIPMENT ENTERPRISE», Болгарія;
ТОВ «RUSAGRO PRIM», Молдова.

УКРАЇНА
Корпорація «Інтерпайп», м. Дніпро;
ПрАТ «Запоріжкокс», м. Запоріжжя;

АТ «Мотор Січ», м. Запоріжжя;
ПрАТ «Запорізький автомобілебудівний завод», м. Запоріжжя;

ПрАТ «Запорізький залізорудний комбінат», м. Дніпрорудне, Запорізька обл.;
ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», м. Кривий Ріг;

ПрАТ «ІНГЗК», м. Кривий Ріг;
ПрАО «Запоріжкран», м. Запоріжжя;
ПАТ «Запоріжсталь», м. Запоріжжя;

ТОВ «Харківський завод підйомно-транспортного устаткування», м. Харків»;
ПрАТ «Дніпровський металургійний завод», м. Дніпро;

ДП «Стивідорна компанія «Ольвія», м. Миколаїв;
Корпорація ТОВ «ТІС- Контейнерний термінал», с. Визирка, Одеська обл.;

АСК «Укррічфлот», м. Київ;
ТОВ «СП «Нібулон», м. Миколаїв;

ПрАТ «Дікергофф Цемент Україна», м. Київ;
CRH АТ «Подільський цемент», м. Кам’янець-Подільський;

ПрАТ «Металургійний комбінат «Азовсталь», м. Маріуполь;
ПрАТ «Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча», м. Маріуполь;

ПрАТ «Авдіївський коксохімічний завод», м. Авдіївка.

ОДИН ІЗ НАЙБІЛЬШИХ ПРОЕКТІВ ТОВ «ЗАВОД КРАНКОМПЛЕКТ».
У 2012 році на замовлення італійської компанії DANIELI для ТОВ "МЗ Дніпросталь", м. Дніпро нашим 
підприємством  було виготовлено 8 мостових спеціальних кранів вантажопідйомністю від 15 до 80 т.
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