
РІЗНОВИДИ КРАНІВ 



Кранове электрообладнання 

один з основних засобів комплексної 
механізації всіх напрямків 
промисловості, комерційної та 
торговельної діяльності, сільського 
господарства. За допомогою кранів 
проводиться переміщення вантажів, 
здійснюють вантажно-розвантажувальні 
роботи. 

Крани мають безліч різновидів і 
відмінностей. 



Даний тип електричного 

Мостовий кран 
 

 

вантажопідіймального 
механізму є мостом, який 
переміщається по крановим 
рейкових шляхах на 
спеціальних колесах, 
встановлених на кінцевих 
балках. Механізм 
пересування встановлюється 
на мосту крана. Управління 
здійснюється з кабіни 
оператора, найчастіше 
розташовується на мосту 
крана, може бути радіо 
керованої. Електроживлення 
здійснюється за допомогою 
гнучкого кабелю. 



 

Мостові крани існують двох видів: 
 
 
 

 

• Опорний кран: велика 

вантажопідйомність (до 500 тонн і 

більше), довгі прольоти між опорами, 

дуже висока швидкість під час роботи. 

• Підвісний кран: набагато економічніше і 
має більшу маневреність. 



Кран-балка 
 
 

кран-балка – 

вантажно-розвантажувальний 

засіб, яке складається з 

кінцевих балок, пролітної 

балки і механізму, за 

допомогою якого здійснюється 

підйом. Кран-балка широко 

застосовується в 

промисловості, комерції та 

будівництві.Використовуються 

для вантажно- 

розвантажувальних, 

монтажних, транспортних та 

інших робіт в різних 

промислових умовах. 

Різновидом мостового крана є 



Козловий кран 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

знайшли застосування для виконання робіт з 
навантаження розвантаження на відкритих майданчиках. 
В основному обслуговує авто і залізничний транспорт. 
Даний тип кранового обладнання відрізняється великими 
вантажопідйомними потужностями. 



Якщо козловий кран задіяний всередині 
закритого простору, то використовується 
в поєднанні з підвісним краном. Як 
правило, він з одного треногой і його 
проліт становить чверть або навіть 
половину всієї площадки крана. Це 
допомагає збільшити гнучкість при роботі. 

Козлові крани з двома триногами, як 
правило, встановлюються поза складом і 
служать для розвантаження або 
переміщення виробів зі сталі. 



Кран-штабелер 
 

 

Вони дозволяють ефективно 

використовувати простір при 

зберіганні товарів. На вигляд 

це звичайний опорний 

двобалочний кран. Однак у 

нього немає гака на лебідці. 

Він відрізняється своєю 

щогловою конструкцією на 

кранової візку. 

Такий кран може опускати і 

піднімати вантаж уздовж 

щогли за допомогою лебідки, 

закріпленої на крановому 

візку. 



 

Поворотна платформа тримає лебідку 

і щоглу, що дозволяє маневрувати 

вантажем на 360 градусів. Кран-

штабелер має масу переваг. Його 

використовують на складах, при 

розвантаженні або завантаженні

 автомобілів, 

залізничних вагонів. Імовірність 

ушкодження вантажу при цьому дуже 

мала. 



Консольні крани 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Консольні крани (кран укосина) призначені для експлуатації в 
приміщенні або під навісом. Крани консольні застосовуються в 
технологічних операціях для обслуговування обмежених площ, в 
т.ч. примикають до стін будівель або інших споруд, а також для 
передачі вантажів з одного прольоту будівлі в інший. 



Можуть бути встановлені на відкритих 
майданчиках і використані для вантажно- 
розвантажувальних робіт в межах зони 
обслуговування, утвореною мінімальним і 
максимальним вильотом гака і кутом повороту 
стріли. 
Консольні крани бувають: 

 загального призначення, 

 пожежобезпечні, 

 вибухозахищені, 

 хімічнозахищені, 

 тропічного виконання. 

За технічним завданням замовника проєктуються  
і виготовляються нестандартні крани. 


