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Különleges alumínium bakdaru

Különleges alumínium bakdaru

Leírás

Leírás

 - Az emelőmagasság, ill. a (teher alatti) 
emelőképesség állítása az oldalkerete-
ken egy-egy csigasor beépítésével vált 
lehetővé.

 - Továbbá, a helytakarékos kivitele ellené-
re a különleges alumínium bakdarunak 
roppant nagy állítási  tartománya van.

Az összeállítás alkotóelemei:
 - (1) állítóláb
 - (2) gémtartó oldalállvány
 - (3) beépített darukar

Ezekkel lehetőség nyílik a teher
 - felemelésére
 - leengedésére
 - mozgatására a darukar teljes hossza 
mentén, lánchajtás bevonásával.

Azon felül,
 - a rendszer magassága egyénileg 
beállítható

 - a gémtartó oldalállvány fokozatmente-
sen eltolható a darukar hossza mentén. 
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Különleges alumínium bakdaru

Leírás
 - Igen mozgékony, rugalmas és szabadon 
álló darurendszer.

 - A futómacskával a munkaterület bármely 
„x helyére” rá lehet állni.

 - Állatható magasságú.
 - Állítható hosszúság és szélesség.
 - Esetében egy igen bonyolult szerkezet-
ről van szó.

 - A sokoldalú felhasználási lehetőség 
ellenére az alkotóelemeket nehézség 
nélkül fel- és le lehet szerelni.

Ábra: futómacska 
jobb oldalon hátul

Ábra: futómacska bal oldalon elől

teljes
munkaterület

teljes
munkaterület

fokozatmentes hosszállítás

fokozatmentes szélességállítás

állítható magasságú
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Különleges alumínium forgódaru

Leírás
 - Alumínium forgódaru csuklós darugém-
mel és egybeépített kézi csörlővel, 
magasságállításhoz.

 - A darugém forgástartománya 360 fok, 
míg a csuklós karé kb. 180°.

Különleges gyártmányok

Különleges alumínium forgódaru

Leírás
 - Ennek a mobil alumínium forgódarunak 
jellemzői közül a futómacska teljes moz-
gáspályája bír döntő jelentőséggel.

 - Az átlós merevítő a darukar felett he-
lyezkedik el.
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Különleges alumínium Multilift

Különleges alumínium Multilift

Leírás

Leírás

 - Ezt a különleges alumínium Multilift-et 
teher alatt el lehet mozgatni.

 - Az oszlop 360°-al elfordítható.
 - A terhet eltolható és rögzíthető futó-
macskával, valamint megfelelő eme-
lőművel lehet felemelni és leengedni.

 - Az ellensúlyok a daruval „együtt mo-
zognak”, így mindenkor biztosítva van a 
szükséges biztonságos állás.

 - Igen helytakarékos és rövid építésmód.

 - Ezt a különleges alumínium Multilift-et 
egy neves szerszámgépgyártó részére 
fejlesztettük ki, szerkesztettük meg és 
gyártottuk le.

 - A felállításra csupán igen szűk hely állt 
rendelkezésre.

 - A termék roppant nagy munkaterületet 
fed le.

 - Kicsik az alapméretek.
 - Teleszkópos darukar.
 - Beépített csörlővel állítható magasság.
 - A rácsos árboc 360°-al elforgatható.
 - A mozgások teher alatt is 
 végrehajthatók.20
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Különleges alumínium bakdaru

Különleges alumínium bakdaru

Leírás

Leírás

 - Michelangelo egyik munkájának gipszle-
nyomatát széles látogatóközönség előtt 
mutatták be a lipcsei Képzőművészeti 
Múzeumban.

 - A lenyomat elkészítésébe bevont alumí-
nium bakdarunak meghosszabbítható 
tartótámaszai voltak.

 - Így az alumínium bakdaru csekély építé-
si magasságát sikerült nyolc méter feletti 
teljes magasságra feltornázni.

 - Az egyik geológiai kutatóközpontnak 
szüksége volt egy olyan megoldásra, 
amellyel mélyfúrási műveleteket végez-
hetett, pl. az alternatív energiaformák, 
mint pl. a föld hőjének kutatása és 
alkalmazása céljából.

 - A különleges alumínium bakdaru 
3000 kg-os teher alatt is elmozgatható. 

 - A magasság teher alatt is fokozatmen-
tesen állítható. Ez két emelő csigasorral 
történhet.

Különleges gyártmányok
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Különleges alumínium bakdaru

Leírás
 - Mobil bakdaru az egyik német autógyártó 
gyártósorán elhelyezett robotok kiszere-
léséhez.

 - A gyártócsarnok belmagassága viszony-
lag kicsi volt, és a robotok egymással 
szorosan láncba voltak kapcsolva. 

 - Ezt a rendkívül igényes feladatot cégünk 
egyik egyedi, és a vevő saját igényeinek 
megfelelő különleges alumínium bakda-
rujával sikerült megoldani.

 - Ehhez a különleges alumínium bakdaru 
rendszerünket minden állítási lehetőség-
gel felvérteztük. 
Az elgondolható összes változatot, így a 
magasság-, szélesség és hossz menti, 
valamint átlós irányú eltolhatóságot is 
tekintetbe vettük. 

 - A rácsos szerkezetnek köszönhetően im-
már a legnagyobb, 3000 kg-os önsúlynál 
nehezebb robotokat is el lehet mozgatni 
az osztható, ill. összedugható alumíni-
um tartók teljes, 9000 mm-es hossza 
mentén.20
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Különleges gyártmányok

Különleges alumínium bakdaru

Leírás
 - Kis önsúly nehéz terhek emeléséhez
 - A különleges feladatok különleges 
 megoldásokat igényelnek. 

 - Bennünket úgy ismernek, mint akinek 
mindig kész megoldása van – vagy ha 
nincs, hát kifejleszti – az adott feladat el-
látásához szükséges segédeszközöket. 

 - Erre jó példa az a megbízás, amelyet a 
világ legnagyobb, Ruhr-vidéki, barna-
szénnel üzemelő erőművétől kaptunk. 

 - A feladat a következő volt: az erőmű 
tetején szükség volt egy olyan darura, 
amellyel elvégezhetők a felülvizsgálati 
és modernizálási munkák. Azonban a 
klasszikus toronydaru számára nem volt 
elég hely. 

 - Cégünk, a SCHILLING csapata, megta-
lálta a megoldást:  
kiváló minőségű alumínium idomokból 
kimondottan a vevő követelményeihez 
igazított különleges bakdarut készítet-
tünk. Ennek viszonylag csekély az ön-
súlya, ezért nem terheli meg jelentősen 
az épület statikai rendszerét. Tervezése 
alapján az alumínium bakdaru rendkívül 
jól terhelhető, és stabil marad. Ezt már a 
cég Friedrichshafenben lévő telephelyén 
elvégzett próbák is bizonyították. Az 
elektromos láncos csigasorral ellátott kü-
lönleges alumínium bakdaru nehézség 
nélkül, rendkívül magasra fel tud emelni 
egy középkategóriás autót, és a terhet 
oldalvást el tudja mozgatni az ugyan-
csak elektromos meghajtású futódarun. 
Az emelési és süllyesztési, valamint az 
oldalazó mozgatási parancsokat rádiós 
távvezérlés útján lehet közölni vele.

 - Időközben a különleges szerkezetet 
hosszabb időre már fel is szereltük 
a barnaszén üzemű erőmű tetején. 
Feladatának teljesítése után az alumíni-
um bakdaru rugalmas segédeszközként 
egyéb fizetett projektek és alkalmazások 
szolgálatába fog állni.

 - Az erőmű üzemeltetőjéhez hasonlóan 
mások is szép számban építenek a mi 
teremtő képzeletünkre és tapasztala-
tunkra. 

További képeket talál a 105. oldalon.
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Különleges alumínium bakdaru
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Projektek

Az Északi-sarktól egészen az afrikai sivatagig ...

Szakértelmünkkel segítünk rakéta fokozatba 
kapcsolni a nagyra törő projekteket. 2007-
ben két darab általunk tervezett és készített 
alumínium bakdaru indult útnak afrikai és 
északi-sarki expedícióba.
Mint az életben olyan gyakran, úgy most is 
a véletlen bábáskodott a megszületésnél. A 
mindent eldöntő kapcsolatot egy francia kőfa-
ragó kereskedő szolgáltatta. Laurent Reynès 
professzor, a strasbourgi Ecole d’Architecture 
képfaragó tanszékének vezetője, éppen egy 

5,50 m magas darut keresett, amellyel az észa-
ki-sarki jégtömbökből egy félmázsás szobrot, 
egy szigorú geometriai alakzatot öltő kapuívet 
szeretett volna összeállítani. A szobor szállítása 
vagy kezelése tekintetében minden addig 
ismert megoldás alkalmatlannak bizonyult a 
számára. Mi, itt a SCHILLING Gerätebau e.K. 
cégnél, amelyről szakmai berkekben úgy tart-
ják, hogy egy ötletdús vállalat, egy lehetséges 
megoldást, egy különleges alumínium idomok-
ból készült, könnyű szerkezetes darut kínáltunk 

a számára, amelyet a repülőgéppel történő 
szállítás előtt helytakarékos módon össze lehet 
csukni, és a használat helyén ismét könnyen 
össze lehet állítani. A termék rögtön meggyőzte 
a professzort. Az alumínium bakdaru, amely 
bravúrosan teljesítette a feladatát, ma egy 
szibériai kutatóközpontban található, ahol az 
örök jég birodalmában mélyfúrások végzésére 
használják.
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Az Északi-sarktól egészen az afrikai sivatagig ...

A mi daruinknak azonban nem csak a szélsősé-
ges hideg, de még a forróság sem árt. Ezt 
igazolta a daru afrikai bevetése. Egy karlsruhei 
kőfaragó kereskedőtől megkeresést kaptunk. 
Az egyik egyiptomi múzeum Berlinben azzal 
bízta meg a „Restaurierung am Oberbaum” 
céget, hogy bonyolítson le egy archeológiai 
projektet Szudán egy régi karavánútján. Ebben 
az esetben is az derült ki, hogy a felhasználási 
célra leginkább egy bakdaru felelne meg. A 
bakdaru közreműködésével sikerült újból felé-
píteni egy meroitikus templom tartóoszlopait. 
Ehhez mi szolgáltattuk a hozzávaló megoldást: 
egy igen kis önsúllyal bíró darut, amelynek 
magasságát 3,50 és 8 méter között lehetett 
állítani. A daru ebben az esetben három tonnás 
hasznos terhet tudott felemelni. A daru egyes 
leszerelhető és könnyen összecsavarozható 
darabjai tengeren vágtak neki a távoli Szudán-
ba vezető hosszú útnak.
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