Dźwig budowlany ze wstępem osób
lub wyłącznie dźwig budowlany do transportu materiałów do 2000 kg
Nr. Kat. Nazwa
02606

Waga
ca. kg
970

Platforma towarowo-osobowa z 2 masztami stalowymi
(ocynkowanymi) dla max. 7 osób i materiałów
– Udźwig 2000 kg z osobami
– Udźwig 2000 kg tylko z materiałem
– Prędkość podnoszenia 12/24 m/min
– Wysokość podnoszenia max 100 m
Składający się z:
– jednostki podstawowej z 4 regulowanymi podstawkami
śrubowymi i 2 bazowymi masztami 2.0 m;
– dwóch napędów, każdy 3,0/ 6,1 kW/400 V/50 Hz ;
– odłączalnego sterownika ręcznego z 5 m kablem
– odłączalnego sterownika do próby urządzenia
chwytnego z 10 m kablem
– krzywki wyłącznika krańcowego
(1 x eksploatacja i 1 x awaryjne);
– automatycznego systemu smarowania

Rodzaje platform transportowych
Zintegrowane z platformą transportową:
– sanie jezdne z urządzeniem chwytnym;
– automatyczne zatrzymanie 2 m nad ziemią wraz z
sygnałem ostrzegawczym
– roboczy i awaryjny wyłącznik krańcowy
górny i dolny;
– panelu sterowania zamontowanego na stałe w
platformie ze stacyjką na klucz (służy jednocześnie jako
sterowanie montażowe) i gniazdko 230V;
– system przeciążenia ze wskaźnikiem;
– zaczepy dźwigowe i uchwyty dla podnośnika widłowego
02610 Platforma transportowa „A“ 1.45x1.65 x 1.1/1.8 m

400

1 drzwi załadunkowe/1 klapa rozładunkowa

02611 Platforma transportowa „B“ 1.45 x 3.3 x 1.1/1.8 m

610

1 drzwi załadunkowe/1 klapa rozładunkowa
(Udźwig maksymalnie 1500 kg)

02642 Platforma transportowa “BS” 1.45 x 3.3 x 1.1/1.8 m

610

1 drzwi załadunkowe/1 klapa rozładunkowa

02622 Platforma transportowa “BL” 1.45 x 4.15 x 1.1/1.8 m

700

1 drzwi załadunkowe/1 klapa rozładunkowa(Udźwig
maksymalnie 1.200 kg)

02623 Platforma transportowa “BLL” 1.45 x 4.95 x 1.1/1.8 m

780

1 drzwi załadunkowe/1 klapa rozładunkowa
(Udźwig maksymalnie 1.000 kg)

02612 Platforma transportowa „C“ 2.9 x 1.65 x 1.1/1.8 m

590

2 drzwi załadunkowych/1 klapa rozładunkowa, lewa

02613 Platforma transportowa „D“ 2.9 x 1.65 x 1.1/1.8 m

590

2 drzwi załadunkowych/1 klapa rozładunkowa, prawa

02614 Platforma transportowa „E“ 2.9 x 1.65 x 1.1/1.8 m

665

2 drzwi załadunkowych/2 klapy rozładunkowe

02620 Platforma transportowa “ED” 2.9 x 1.65 x 1.1/1.8 m

680

2 drzwi załadunkowych/1 duża klapa rozładunkowa,
2.8 m szerokości otwierania

02615 Platforma transportowa „F“ 4.35x1.65 x 1.1/1.8 m

815

2 drzwi rozładunkowych (harmonijkowe)/1 klapa rozładunkowa,
lewa

02616 Platforma transportowa „G“ 4.35x1.65 x 1.1/1.8 m

815

2 drzwi rozładunkowych (harmonijkowe)/1 klapa rozładunkowa,
prawa

02619 Platforma transportowa „GD“ 4.35x1.65 x 1.1/1.8 m

870

2 drzwi rozładunkowych (harmonijkowe)/ /1 duża klapa
rozładunkowa 2,8 m

02617 Platforma transportowa „H“ 4.35x1.65 x 1.1/1.8 m

870
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2 drzwi rozładunkowych (harmonijkowe)//2 klapy rozładunkowe

02618 Platforma transportowa „I“ 4.35 x 1.65 x 1.1/1.8 m
2 drzwi rozładunkowych (harmonijkowe)/ /1 klapa
rozładunkowa, środkowa

815

Nr.Kat.

Waga
ca. kg

Nazwa

Wyposażenie jednostki podstawowej
01230
01231
01232
01233

Zasobnik z kablem
Zasobnik z kablem
Zasobnik z kablem
Zasobnik z kablem

25 m
50 m
75 m
100 m

72
90
108
126

Rozbudowa jednostki podstawowej

01230 - 01233

 01150 Stalowa sekcja masztu 1.5 m (ogniowo ocynkowany)
z 4 niegubiącymi się śrubami (M16) i nakrętkami
 01239 Zestaw kotwienia masztu zawierający 2 uchwyty
kotwiące i 4 rury teleskopowe (1 zestaw dla jednostki
podstawowej, kolejne co każde 10m)
 01236 Zestaw rur przedłużających rury kotwień (2 m)
(przy obiektach z rusztowaniami)
01165 Prowadnica kabla (w odstępach 6m wys. masztu)

01150

44
60

32
2,7

Wyposażenie dodatkowe
 01212 Furta wyładowcza typu „Comfort“
 01217 Furta wyładowcza typu „Standard“
 01268 Furta wyładowcza typu „Standard-Basic“
 01214 Moduł sterowania przystanku piętrowego
01239

02628

01165

01213 Furta wyładowcza dla dużej rampy wyładunkowej
01211 Moduł sterownia przystanku piętrowego do dużej furty
wyładowczej
 02628 Krzywka wyłącznika krańcowego przystanku piętrowego

41163

01212

 02513 Kabel przedłużający 20 m dla modułu sterowania
przystanku piętrowego
 41163 Uchwyty mocujace do furt wyladowczych:
do stropu 2 szt. + 2 rury 1 ½“ ze strony zamawiającego
do sciany 4 szt. + 2 rury 1 ½“ ze strony zamawiającego
18829 Dach dla platformy „A“
18831 Dach dla platformy „B“
44290 Dach dla platformy „BS“
52153 Dach dla platformy „BLL“
18999 Dach dla platformy „C – E“
17244 Dach dla platformy „F – I“
23160 Zabezpieczenie jazdy w dół dla platformy „A“
23161 Zabezpieczenie jazdy w dół dla platformy „B“
23162 Zabezpieczenie jazdy w dół dla platformy „BS“
23165 Zabezpieczenie jazdy w dół dla platformy „C – E“
23166 Zabezpieczenie jazdy w dół dla platformy „F – I“
02630 Zestaw do poszerzenia klapy wyładunkowej
2.8 m szerokości otwierania

66
51
40
3,2
94
6
3,3
4,4
4,5

80
120
122
193
114
150
24
49
60
50
73
161

Osprzęt
01217

01268
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 = elementy kompatybilne dla:

01244
02524
22270
13893
22286
24043
16744
02625

Sterowanie piętrowe (do doposażenia)
Spray do listw zębatych masztów
Smarownica ręczna
Kartusze ze smarem (grafitowym)
Praska napełniająca automatyczny system smarowania
Przyłącze do napełniania systemu smarowania
Kartusze ze smarem (uniwersalnym)
Rampa najazdowa

14
0,5
1,5
0,5
0,9
0,1
0,5
76

02626 Kładka montażowa platformy transportowej (rozkładana
kładka do montażu kotwień przy objektach bez
rusztowań; na każdą stronę platformy 1 sztuka)

40

01245 Kabel przedłużający 25 m 32 A, 400 V
02627 Łańcuchy transportowe do załadunku żurawiem
24512 Termostat (dla niskich temperatur)

18
34
0,4

26267 Licznik roboczogodzin
44711 Zabezpieczenie (pokrywa) zasobnika z kablem

6,5

45573 System diagnozy błędów (od Nr.Fabr. 17006-01440)

2,5

0,3

