Dźw
wignik tec
chnologiczzny

M el >E--SeriesHDD<
Mode
Udźw
wig:
Wys
sokość podn
noszenia:

od [500 kg] do [2.00
00 kg]
od [600 mm] do [3.0
000 mm]

Typo
oszereg >E-Se
eries Heavy Duty<
D
został za
aprojektowanyy dla najbardziiej wymagająccych Klientów i intensywnej pracy w
przem
myśle i liniach
h technologiczznych. Wyjątko
owo kompakto
owa konstrukc
cja, wykorzysta
anie sprawdzo
onych i jakośc
ciowych
podzzespołów umo
ożliwia bardzo intensywną pracę dźwignikka, także non-s
stop oraz szyb
bkiej pracy cykklowej.





kompaktowa
a konstrukcja
a.
Siłowniki hy
ydrauliczne obustronnie zawieszone na
a łożyskach
wahliwych i systemie nurnikowym.
k
Precyzyjna konstrukcja.
Łożyska wah
hliwe w wers
sji wolnoserw
wisowe.

Główne dane techniczne
t
e i wyposażżenie


Wyjątkowo obszzerny zakres ró
W
óżnych opcji oraz
uzupełnień



Konstrukcja i wyykonanie jest w pełni zgodne z normą
produktową PN EN 1570+A2. Oznakowanie
O
znakiem
CE



Czuła listwa bezzpieczeństwa na każdym boku
u
podestu



Zachowanie minimalnych odstę
Z
ępów między
e
elementami
rucchomymi



Zawór ciśnienio
Z
owy chroni przed
d przeciążeniem
m
podestu.
W
Wartość
ustawn
na: 110% nomin
nalnego udźwigu



Niskonapięciow
wy układ sterowa
ania 24 VDC
d elementów sterowania,
dla
s
bezzpieczeństwa orraz
w
wyłącznika
awa
aryjnego



Kaseta sterującca najwyższej ja
akości i odporno
ości na
uszkodzenia na
a elastycznym kablu
k
spiralnym 2m



Każdy siłownik wyposażony w zawór „RB”, któ
óry
o
ogranicza
prędkkość opadania w przypadku
e
ewentualnego
p
pęknięcia
eleme
entu hydrauliczn
nego



Klasa ochrony układu
u
elektryczznego: IP54



Solidne, mecha
S
aniczne podparccia serwisowe dla
bezpiecznej pra
acy służby techn
nicznej oraz
konserwatorów



Starannie dobra
S
ane podzespołyy od sprawdzonyych i
markowych producentów



Sworznie są wyykonane z materiału 40HM na
S
ł
łożyskach
z pow
włoką poliuretan
nową lub łożyskkach
w
wahliwych



W
Wyłącznik
górnej pozycji jest ła
atwo dostępny i
wną regulację
umożliwia spraw



Koncepcja, kon
nstrukcja i produ
ukcja: Columbuss
Mckinnon Polskka Sp. z o.o. /Plewiska

Każd
dy dźwignik może być zmod
dyfikowany i do
opasowany do
o wymagań uż
żytkownika. W szczególnośści istnieje mo
ożliwość
dopa
asowania gaba
arytów obryso
owych platform
my oraz inne.
Przykłady dostępn
nych opcje zna
ajdziesz:

[tutaj]

(kliknijj na link lub skopiu
uj następując link do Twojej wyszukkiwarki: http://www
w.podesty.eu/opcje.html)

Chcessz się dowiedzieć więcej? Zaprraszamy na nassz portal inform
macyjne pod adrresem www.po
odesty.eu

