
Különféle kiegészítők

Alumínium háromlábú bak cikksz.: 1621000

Műszaki adatok
Hasznos teher  ..........................  1000 kg
Önsúly  ..........................................  54 kg

Leírás
 - A gyűrűs csavar teher alatt 360°-al 
elforgatható.

 - A roppant nagy állítási  tartomány a 
kihúzható lábaknak köszönhető.

 - Összecsukható. 
Teljes hossz kb. 2000 mm. 
Átm.érő kb. 450 mm 
(pl. szállítási állapotban).

 - Az állítható lábak aljára csúszásgátlós 
gumi/fém talpak vannak rászerelve.

 - A biztos állás szavatolása.
 - Terhek emelésére szolgál, különösen 
olyan helyeken, amelyekhez hagyomá-
nyos készülékekkel nehéz hozzáférni.
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Alumínium háromlábú bak kézi csörlővelCikksz.: 1621001

Műszaki adatok
Hasznos teher  ..........................  1000 kg
Önsúly  ..........................................  74 kg
Kötélátmérő  .................................. 7 mm
Kötélhossz  ..................................... 25 m
Emelés fordulatonként
(a kötélrétegtől függően)  .....  23 - 57 mm

Leírás
 - A gyűrűs csavar teher alatt 360°-al 
elforgatható.

 - A roppant nagy állítási  tartomány a 
kihúzható lábaknak köszönhető.

 - Összecsukható. 
Teljes hossz kb. 2200 mm. 
Átmérő kb. 600 mm 
(pl. szállítási állapotban).

 - Az állítható lábak aljára csúszásgátlós 
gumi/fém talpak vannak rászerelve.

 - A biztos állás szavatolása.
 - Terhek emelésére szolgál, különösen 
olyan helyeken, amelyekhez hagyomá-
nyos készülékekkel nehéz hozzáférni. 

 - A forgatókaros csörlő direkt dobse-
bességgel rendelkezik, hogy gyorsan 
lehessen letekerni a terheletlen kötelet 
(amelyen egybeépített biztonsági 
teheremelő horog van).

 - A csörlőt tetszőleges magasságban rá 
lehet peremezni a háromlábú alumíni-
um bakra.

 - A terhet a biztonsági teheremelő 
horogba, vagy közvetlenül a gyűrűs 
csavarba lehet beakasztani.
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Különféle kiegészítők

Háromlábú alumínium bak elektromos kötélcsörlővel Cikksz.: 1621002

Elektromos kötélcsörlő
 - Kötél húzóterhelése: 
az első rétegben 1000 kg 
az utolsó rétegben 780 kg

 - 400 V, 50 Hz háromfázisú áramnál
 - fázisváltós CEE-16A-es 5-pólusú 
 dugaszoló eszközzel együtt

 - karbantartásmentes golyóscsapágyak
 - Hajtómű csoport 1 Bm
 - IP 54 védettségi mód
 - 8 mm átmérőjű 
kötéllel, 30 m hosszú kötéllel

 - emelés- és süllyesztés-határoló 
 funkcióval

 - A helytakarékos elektromos kötélcsör-
lő egy olyan strapabíró és műszaki 
szempontból kiforrott szerkezet, amelyet 
univerzálisan lehet alkalmazni. 

 - A motor különleges elrendezésének 
köszönhetően a drótkötél elméletileg 
minden irányban lefuthat a dobról.

Ezzel a változattal lehetőség nyílik arra, 
hogy a felhasználó normál termékként, 
vagy a kötélhúzó szerkezettel karöltve 
háromlábú alumínium bakként használja 
a készüléket. A felhasználók szemében 
ez jelentősen felértékeli a készüléket.

Műszaki adatok
Hasznos teher  ..........................  1000 kg 
(első rétegben)
Beakasztási pont a gyűrűs csavaron
....................kb. 2415 mm - kb. 3195 mm
Önsúly  ........................................  160 kg

Leírás
 - A gyűrűs csavar teher alatt 360°-al 
 elforgatható (pl.emelő csigasorral 
 történő használathoz).

 - Az állítási  tartomány a kihúzható 
 lábaknak köszönhető.

 - Összecsukható. 
Teljes hossz kb. 3000 mm 
(pl. szállítási állapotban).

 - Az állítható lábak aljára csúszásgátlós 
gumi/fém talpak vannak rászerelve.

 - az elektromos kötélcsörlő rögzítő 
konzoljával együtt 

- A csörlő a (kb. 80 kg-os) önsúlya 
miatt 3 darab állítható láb egyikére 
van rászerelve. 
Különben nem lehetne biztosítani 
a biztonságos állást. 

 - mozgató egységgel és kettős 
 fogantyúval 

- Ezekkel a teljes háromlábú   
  alumínium bakot a rászerelt   
  elektromos kötélcsörlővel 

kényelmesen a felhasználás 
  helyére lehet vinni és ott felállítani.

 - A mozgató egységen 2 gumi ütközőbak 
van elhelyezve. 

- Ezek a padlóburkolat kímélésére 
  szolgálnak.

 - körbefutó szorítóhevederrel 
- Ennek segítségével lehet 

összefogni a három szárat 
a szállítás idejére.
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Különféle kiegészítők

Alumínium Multilift
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Leírás
 - A szállítmány része: 
darukar 
emelővilla

 - Az alumínium Multilift eszközt főként 
olyan üzemviszonyokra fejlesztettük 
ki, amelyek mobil emelő berendezést 
igényelnek.

 - Az emelés drótkötél csörlővel történik.
 - Az árboc osztható.
 - Az alumínium Multilift-et pár művelettel 
mindenestül össze lehet hajtani és hely-
takarékos módon el lehet rakni. 

 - Szállítókocsin nehézség nélkül el is lehet 
szállítani.

 - Rá lehet hajtani vele sík vagy rácsos 
szekrényes Euro rakodólapra.

2 darab vezetőgörgővel, ill.
villakerék kitűnő minőségű műanyagból
Átmérő  ........................................ 80 mm
Ezek a kerekek a mozgóvillán 
vannak elhelyezve.

levehető
1000 mm-es hosszabbító árboccal

Darukaros kivitel:
Kinyúlás  .................................... 600 mm
Horogút  ................................... 2300 mm
nemesacélból készült, karabineres 
biztonsági horoggal (forgóhoroggal)
teher alatt 360°-al elforgatható

Emelővillás kivitel:
Emelőmagasság  .............  95 - 2000 mm
Emelővilla szélesség  ................ 400 mm
Emelővilla hossz  ....................... 800 mm

Alumínium Multilift

Műszaki adatok
Hasznos teher  ............................  250 kg
Önsúly  ..........................................  70 kg
Mozgóvilla szélesség  ................ 560 mm
Mozgóvilla magasság  ................. 95 mm
(padló - mozgóvilla felső része közti 
méret) 

drótkötél csörlővel
csavarodás mentes drótkötéllel együtt
Átmérő  .......................................... 5 mm
Kötélhossz  ................................. 5100 m
Emelés fordulatonként  .................50 mm
egyik vége hegyes, másik vége 
 kötélszemes

2 darab nagy teherbírású kerékkel
Lemezacél terelőgörgő

kerék- és forgókoszorú fékkel
Elastik tömörgumi abronccsal

Átmérő  ...................................... 160 mm
Ezek a kerekek az alapkereten vannak 
felszerelve.
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Különféle kiegészítők

Alumínium Multilift ellensúllyal
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Leírás
 - A szállítmány része: 
darukar 
emelővilla

 - Az alumínium Multilift eszközt főként 
olyan üzemviszonyokra fejlesztettük 
ki, amelyek mobil emelő berendezést 
igényelnek.

 - Az emelés drótkötél csörlővel történik.
 - Az árboc osztható.
 - Az ellensúlyok biztosítással vannak 
ellátva, nehogy akaratlanul el lehessen 
távolítani őket.

 - Az alumínium Multilift-et pár művelettel 
mindenestül össze lehet hajtani és hely-
takarékos módon el lehet rakni. 

 - A rászerelhető részegységet (bele értve 
a 11 darab ellensúlyt is) négy darab 
csavarkötés meglazításával el lehet 
távolítani az alumínium Multilift-ről.

levehető
1000 mm-es hosszabbító árboccal

Darukaros kivitel:
Kinyúlás  .................................... 600 mm
Horogút  ................................... 2300 mm
nemesacélból készült, karabineres 
biztonsági horoggal (forgóhoroggal)
teher alatt 360°-al elforgatható

Emelővillás kivitel:
Emelőmagasság  .............  95 - 2000 mm
Emelővilla szélesség  ................ 400 mm
Emelővilla hossz  ....................... 800 mm

Aluminium Multilift ellensúllyal

Műszaki adatok
Hasznos teher  ............................  250 kg
Önsúly  ........................................  400 kg

drótkötél csörlővel
csavarodás mentes drótkötéllel együtt
Átmérő  .......................................... 5 mm
Kötélhossz  ................................. 5100 m
Emelés fordulatonként  .................50 mm
egyik vége hegyes, másik vége 
 kötélszemes

2 darab nagy teherbírású kerékkel
 Elastik tömörgumi abronccsal
Átmérő  ...................................... 160 mm
Ezek a kerekek az alapkereten 
vannak felszerelve.

2 darab nagy teherbírású kerékkel
Lemezacél terelőgörgő

kerék- és forgókoszorú fékkel
Elastik tömörgumi abronccsal

Átmérő  ...................................... 160 mm
Ezek a kerekek a rászerelhető 
 részegységen vannak felszerelve.
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Leírás
 - A (talpcsapággyal ellátott) biztonsági 
teherhorog terhelés alatt 360°-al elfor-
gatható.

 - 240 x 115 mm-es maximális villaprofilig 
fokozatmentesen beállítható.

 - Ez a villázható alumínium keresztgeren-
da a targoncák szinte minden villaágá-
hoz fokozatmentesen hozzáigazítható.

Cikksz. 51150 51300 51630
Hasznos teher kg 1500 3000 6300
max. villaprofil mm 240 x 115 240 x 115 240 x 115
max. külső villaméret mm 880 880 880
Összsúly kg 30 30 70

Villázható alumínium keresztgerenda

Műszaki adatok

fokozatmentesen eltolható
fokozatmentesen eltolható

teher alatt 360°-al elforgatható

Villázható alumínium keresztgerenda fogókészülékkel (nem része a szállítmánynak)
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Cikksz. 521020 521030 521040 521050 522020 522030 522040 523020 523030
Hasznos teher kg 1000 1000 1000 1000 2000 2000 2000 3000 3000
Munkaszélesség mm 420-2000 420-3000 420-4000 420-5000 420-2000 420-3000 420-4000 420-2000 420-3000
Gyárt. mag. mm 570 570 570 570 570 570 570 570 570
Összmagasság mm 630 630 630 630 630 630 630 630 630
Összsúly kg 45 58 71 84 45 58 71 45 58

Különféle kiegészítők

Alumínium teheremelő keresztgerenda

Leírás
 - Két darab állítható biztonsági 
 teherhoroggal, amelyek terhelés 
alatt 360°-al elforgathatók.

 - Keresztgerenda felfüggesztéssel a 
daruhoroghoz.

 - Gyorszáró rendszer, amellyel a 
 teheremelő horog 50 mm-es osztásban 
gyorsan be- és átállítható.

 - Valamennyi alkatrész alumíniumból, 
vagy kiváló minőségű műanyagból 
 készül (ez alól kivételt képeznek a 
 csapok és a függesztő horgok).

Műszaki adatok
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Leírás
 - Négy darab állítóható biztonsági 
 teherhoroggal, amelyeket terhelés 
alatt 360 fokkal el lehet forgatni.

 - Keresztgerenda felfüggesztéssel a 
daruhoroghoz.

 - Gyorszáró rendszer, amellyel a te-
heremelő horog 50 mm-es osztásban 
gyorsan be- és átállítható a főtartókon, 
valamint a kereszttartókon.

 - Valamennyi alkatrész alumíniumból, 
vagy kiváló minőségű műanyagból 
 készül (ez alól kivételt képeznek a 
 csapok és a függesztő horgok).

 - Mindkét kereszttartó levehető a 
 főtartóról.

H építésmódú, alumínium teheremelő keresztgerenda

Műszaki adatok

Cikksz. 53102020 53103020 53104020 53105020 53202020 53203020 53302020
Hasznos teher kg 1000 1000 1000 1000 2000 2000 3000
Főtartó munkaszélesség mm 420-2000 420-3000 420-4000 420-5000 420-2000 420-3000 420-2000
Ker.tartó munkaszél. mm 400-2000 400-2000 400-2000 400-2000 400-2000 400-2000 400-2000
Gyárt. mag. mm 330 330 330 330 330 330 330
Összmagasság mm 470 470 470 470 470 470 470
Összsúly kg 76 89 102 115 76 89 76
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Különféle kiegészítők

Alumínium teheremelő keresztgerenda Big-Bag-hez

Leírás
 - Keresztgerenda felfüggesztéssel a 
daruhoroghoz.

 - 2 darab felfogással a villaágakhoz 
- fokozatmentesen eltolható 
- fokozatmentesen beállítható 

240 x 115 mm-es 
  maximális villaprofilra.

 - 4-pontos (homlokoldali) 
felfüggesztéssel 

- a Big-Bag hurok 
 beakasztásához.

Műszaki adatok

Cikksz. 54101010 54201010
Hasznos teher kg 1000 2000
Összmagasság mm 425 425
Gyárt. mag. mm 150 / 270 150 / 270
Külső méretek mm 1080 x 1080 1080 x 1080
Munkaszélesség mm 1000 x 1000 1000 x 1000
Összsúly kg 45 45

Gy
ár

t. m
ag

.

Ös
sz

ma
ga

s-
sá

g

20
15

. II
I.




