


 

 

Megbirkózik a húzó és nyomó 
munkákkal, pl. kábelek, rudak, 
csavarok stb. feszítésekor, 
valamint csapágyak, perselyek 
stb. lehúzásánál. 

A zárt hidraulika kör az emelőt 
minden irányban és helyzetben 
kiválóan működteti. 

Opcionális nyomásmérő 

The model shown is 1530 
Modell 1530 
1530-as modell 
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A külső menet megkönnyíti a 
henger rögzítését. 

360 fokban elforgatható 
szivattyúkar-mechanika két 
pozícióval 

A zárt hidraulika kör a víz alatti 
használatot is problémamentesen 
lehetővé teszi. 

EGYEDÜLÁLLÓ TULAJDONSÁGOK 
Simson Kompakt egy olyan hidraulikus erőgép, amely számos előnyös tulajdonsággal 
rendelkeznek: kis súly, kompakt kialakítás és a nagy teljesítmény. A minőség és a 
megbízhatóság olyan kulcsszavak, amelyeket a Simson termékek esetében már előzetesen 
feltételezünk és az egész világ szakemberei nagyra becsülnek. 
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SIMSON KOMPAKT EMELŐK 

Emelés 

Nyomatás 

Húzás 

Különböző tartozékok 
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 EGYEDÜLÁLLÓ TULAJDONSÁGOK 

Egyesíti a biztonságot, minőséget és megbízhatóságot 
• Edzett, minőségi acél dugattyúk. 

• Görgőpolírozott henger edzett, nagyszilárdságú acélból. 

• Minden emelő a szivattyú oldalán biztonsági szeleppel rendelkezik, 
amely 825 bar nyomáson megbízhatóan kiold. 

• Háromszoros védelem túlterhelés ellen és négyszeres védelem törés 
ellen 

• Üzemi nyomás 825 bar. 

• 3 év garancia a dugattyúk és hengerek anyag- és gyártási hibáira. 
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HIDRAULIKUS EMELŐ ÜREGES DUGATTYÚS MUNKAHENGERREL 

Teherbírás* Löket Modell Súly Cikk 

xxxxH = Without threaded hole / Hohlkolbenzylinder ohne Innengewinde / Belső menet nélkül 
xxxxHG = With threaded hole / Hohlkolbenzylinder mit Innengewinde / Belső menettel 
 
* Calculated with 95% effiency – 825 bar / Berechnet mit 95% Wirkungsgrad – 825 bar / 95% hatásfokkal számolva – 825 bar 
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HIDRAULIKUS EMELŐ ÜREGES DUGATTYÚS MUNKAHENGERREL 

Teherbírás* Löket Modell Súly Cikk 

* Calculated with 95% effiency – 825 bar / Berechnet mit 95% Wirkungsgrad – 825 bar / 
95% hatásfokkal számolva – 825 bar 

 
** Extended bottom with thread M 56x3. / Mit verstärktem Boden und Anschlußgewinde M 56x3. / 

Megerősített talppal és M 56x3 csatlakozó menettel. 
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KÖRMÖS LEHÚZÓ 

Sokcélú lehúzó nagyon széles 
alkalmazási területre. Egyesíti az 
erőt és a precizitás a hidraulikának 
köszönhetően. A lehúzó 
megkönnyíti a nehéz munkákat. 

� Öntartó körmök. 

� 10 tonnás lehúzó rögzítési 
pontokkal két vagy három 
karomhoz. 

� Kis súly és robosztus felépítés. 

� Nagy befogási szélességű 
karmok. 

� A lehúzó közvetlenül 
felcsavarozva a Simson 
Kompakt üreges dugattyú (HG) 
külső menetére. 

� A menetes dugattyú megkönnyíti 
a munkát. 

Teherbírás * Löket Modellhez Orsó Befogás Bef. mélység Súly karral Cikk Emelővel 

* Calculated with 95% efficiency – 825 bar. / Berechnet mit 95% Wirkungsgrad – 825 bar. / 95% hatásfokkal számolva – 825 bar. 
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LEHÚZÓ 

A Simson lehúzók két párhuzamos 
vonórúddal rendelkeznek, ahol is a 
belsők a vonóerő felvételére 
szolgálnak, a külsők pedig 
megakadályozzák a munkadarab 
elcsúszását és emiatti sérülését. 

� Lehúzás és lenyomatás. 

� Biztonságos és stabil. 

� Kiválóan alkalmas csapágyak, 
ékszíjtárcsák, ventilátor-
lapátkerekek, tengelykapcsolók 
stb. lehúzására és 
lenyomatására. 

� Nagyfokú munkavégzési 
biztonságot nyújt. 

� A praktikus szemescsavar 
megkönnyíti a használatot. 

Teherbírás * Löket Modellhez Orsó Befogás Bef. mélység Köröm szél./mélys. Bef. mélység Cikk 

Each cylinder and jack marked HG has a threaded holow piston with spindle and crank./ Zylinder und Heber 
bezeichnet mit HG haben Hohlkolben mit Gewinde und Spindel mit Kurbel./ A HG jelölésű hengerek és emelők 
menetes üreges dugattyúval és hajtókaros orsóval rendelkeznek 

Weight with jack/Gewicht mit Heber/Súly emelővel: 20-27 kg 

* Specify spindle thread 
* Geben Sie die gewünschte 

Spindelgewinde 
* Adja meg a kívánt  
   orsómenetet 
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LEHÚZÓ SA23 

A lehúzó új utakat nyit meg és 
tökéletes megoldás nyújt egy olyan 
feladatra, amely sok karbantartást 
munka során különösen nehéznek 
mutatkozik. 

� Lehúzás és lenyomatás pl. 
feltűzött hajtóművek, 
tengelykapcsolók, ékszíjtárcsák, 
ventilátor-lapátkerekek stb. 
cseréjekor. 

� 23 t préselési erő, amely minden 
helyzetben rendelkezésre áll. 

� A húzó- vagy nyomóerők a 
tengely közelében hatnak, ami az 
erő csökkentését eredményezi. 

� Tartalma: 
1 Simson Kompakt 2325HG 
2 tárcsa 
1 menetes orsó M24 fogantyúval 
4 csavar M16x55 

� Súly táskával 22 kg 

Tárcsa A 

Tárcsa B 

Csatlakozó csavar  

Hajtómű típus 
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EGYENGETŐ KÉSZLET, 15 T 

A beállító készlet egy Simson 
emelőből és különböző 
hosszabbítókból áll, amelyek 
rácsavarozhatók az emelőre. Beállító 
készletünket gyakran használják a 
hajó- és tartálygyártásban lemezek 
és vázszerkezetek hegesztéshez 
való beállítására. 

� Gyors és biztonságos szerelés 

� 15 t préselő erő áll rendelkezésre 
minden helyzetben 

� Legnagyobb munkavégzési 
biztonság. 

� Tartalma egy Simson emelő 
1575B és hosszabbítók: 
1 db 70 mm 
1 db 140 mm 
1 db 280 mm 
2 db 560 mm 
1 db 96 - 167 mm (fokozatmentes 
gyorsállítású hosszabbító) 

� A beállító készlet hossza 134-
1985 mm. 

� Súly táskával 45 kg. 
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MEGBÍZHATÓ ÉS MINDENHOL SEGÍT  

In the offshore industry 
In der Offshoreindustrie 

Az offshore iparban 

In ship yards 
Auf Werften 

A hajógyártásban 

In heavy industry 
In der Schwerindustrie 

A nehéziparban 

In the energy sector 
Im Energiesektor 

Az energia-iparban 

In mining industry 
Im Bergbau 

A bányászatban 

In wind mill industry 
In der Windkraftindustrie 

A szélerőmű iparban 

 

 
Novotransz Kft. Mert emelni kell...  
H-2220 Budapest / Vecsés Üllői út 833 T (+36) 1 297 1020 F (+36) 1 294 9475 
H-9023 Győr Ipar u. 89  T (+36) 96 517 153/154 F (+36) 96 413 078 
H-7100 Szekszárd Rákóczi u. 166  T (+36) 74 419 601 F (+36) 74 311 674 
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