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Bezpieczeństwo oraz większe korzyści
ekonomiczne z urządzaniami PFEIFER
Zwiększone standardy bezpieczeństwa
Nasze produkty odpowiadają zwiększonym standardom
bezpieczeństwa, ponieważ podczas produkcji opieramy
się na obwiązujących przepisach oraz wytycznych.
Sprawdzamy każde urządzenie pod kątem jego zgodności z Dyrektywą Maszynową i dołączamy indywidualną
instrukcję obsługi. Naturalnie dokonujemy również
odbiorów urządzenia.
Kwalifikowana produkcja
Dysponujemy kilkudziesięcioletnim doświadczeniem w
produkcji wymagających urządzeń służących do podnoszenia. Nasz bogaty dorobek uzupełnia certyfikat EN
1090 – EXC 3. Ponadto nasi spawacze są certyfikowani
zgodnie z EN DIN 287, a wykorzystywane blachy posiadają świadectwo 3.1. B.
Made in Germany
Nasze produkty są rozwijane i przygotowywane w 100 %
w centrali w Memmingen (Niemcy) – przez wykwalifikowanych pracowników.

Gerhard Pfeifer,
zarządzający grupą PFEIFER

W dziedzinie techniki dźwigowej, linowej, budowlanej, systemów podwieszania grupa PFEIFER należy do wiodących przedsiębiorstw w Europie. Główna siedziba mieści się w Memmigen,
Niemcy. Dystrybucja obejmuje centra
serwisowe oraz spółki-córki w Europie,
Ameryce Północnej oraz Azji.
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Spis treści
Ponad 40 lat doświadczenia
Zajmujemy się podnoszeniem i transportem ładunków
od dziesiątek lat. Naszymi kompetencjami w tej dziedzinie są:
– Doradztwo
– Rozwój
– Produkcja
– Przeglądy
– Naprawy
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Centrum Produktów PFEIFER

Centrum Produktów PFEIFER

nowość!

Przyjazne użytkownikom –
szybko i łatwo
Dzięki przejrzystej nawigacji wyszukiwanie produktów
jest łatwe i szybkie.

Obszerny wybór –
zdjęć i rysunków
Za pomocą jednego kliknięcia można wybierać pomiędzy
galeriami zdjęć, interaktywnymi modelami 3D oraz filmami
demonstracyjnymi.

Wszystkie informacje o produkcie –
całościowo i przejrzyście
O każdym produkcie zostały zebrane pełne i szczegółowe
informacje za pomocą zakładek – jasno i przejrzyście:
rysunki z wymiarami, dane techniczne, broszury i inne.

Nowy wygląd –
nowoczesny i dynamiczny
Wszystkie informacje są dostępne na urządzeniach mobilnych
i mogą być odpowiednio wyświetlane na każdym ekranie.

Urządzenia do podnoszenia, transportu
oraz manipulowania ładunkami


www.pfeifer.info/lift-and-turn
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Chwytaki teleskopowe
do zwojów blach –
nasza siła!
Chwytak teleskopowy do
zwojów blach – zewnętrzny
Strona 6

Chwytak teleskopowy do
zwojów blach – zewnętrzny
Strona 10

Chwytak do zwojów drutu –
zewnętrzny
Strona 12

Od 1975 roku wyprodukowaliśmy i dostarczyliśmy na pięć
kontynentów już ponad 1200 chwytaków teleskopowych
i ponad 700 chwytaków do zwojów drutu. To wpływa na
nasze doświadczenie, a wynikiem tego jest nasze knowhow oraz wysokie standardy bezpieczeństwa naszych
chwytaków!

Więcej informacji na temat chwytaków
teleskopowych PFEIFER znajdą
Państwo tutaj
 www.pfeifer.info/coil-grabs
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Chwytak teleskopowy do zwojów blach – zewnętrzny

Zalety produktu

Chwytaki teleskopowe do zwojów blach

Chwytak teleskopowy do zwojów blach przeznaczony do bezpiecznego i efektywnego transportu zbindowanych kręgów w osi poziomej.

b Nowa generacja chwytaków do zwojów blach

najnowsza technika w praktycznym systemie standardowej
obudowy lub wykonanie zgodnie z wymaganiami klienta.

b Wytrzymały

stabilna obudowa w systemie skrzyniowym, ze spawanymi
ramionami oraz wewnętrznym układem elektrycznym.

b Bezpieczny

mechaniczne zabezpieczenie ładunku poprzez system
bezpieczeństwa.

b Ekonomiczny

niskie koszty utrzymania.

b Wbudowany licznik cykli pracy

Wspiera Państwa w ustaleniu żywotności urządzenia, a
także w podejmowaniu decyzji na temat działań odnoszących
się do konserwacji.

Wykonanie standardowe
J

Napęd
Łańcuch rolkowy

J

Obsługa
Poprzez dostępne sterowanie suwnicą

J

Instalacja bezpieczeństwa
Mechaniczne zabezpieczenia ładunku
Bardzo szerokie klapy rozłączające
Sygnały świetlne LED

J

J

Podwieszenie
Wsuwane sworznie, pasujące do haków suwnicowych
pojedynczych według DIN 15401. Dopasowanie do
wszystkich rozmiarów haków!

Dostawa
Kompletne okablowanie ze sterowaniem radiowym lub do
zintegrowania z suwnicą oraz gniazdem wtykowym do
podłączenia z zasilaniem suwnicy. Wbudowany licznik
cykli pracy.
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Nośność
t

Zakres chwytania Amin
mm

Szerokość rozwarcia Amax
mm

Wysokość wewnętrzna D
mm

Nr katalogowy
270264

24

500

1900

850

24

300

1700

850

270265

35

500

2100

950

270266

35

500

2100

1100

270267

35

300

1800

950

270268

35

300

1800

1100

270269

50

500

2200

950

270270

50

500

2200

1400

270271

50

300

1900

950

270272

50

300

1900

1400

270273

+
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Ważne wiadomości odnośnie do ładunku
 chrona wrażliwych ładunków! – Zwoje aluminium lub stali nierdzewnej
O
są bardzo wrażliwe. Dla ochrony krawędzi można wyposażyć wewnętrzne
części ramion oraz stopy chwytaka w osłony z poliuretanu.
Zwój – jaki powinien być: zbindowany!

Ważne wiadomości odnośnie do suwnicy
 uwnica musi podnieść także chwytak! – Oznacza to, że przy podnoS
szeniu należy uwzględnić także wagę własną chwytaka teleskopowego.
Suwnica o nośności 25 t nie może podnosić chwytaka teleskopowego
o nośności 25 t w pełni obciążonego!
Wielkość podwieszenia musi pasować do haka suwnicy! –
Podwieszenie – ogniwo, pierścień lub sworzeń, musi pasować do wielkości
haka suwnicy. Za mały hak suwnicy będzie się ślizgał na podwieszeniu,
co z kolei sprawi, że ładunek może zacząć się kołysać. Za duży hak
powoduje, że podwieszenie zaczepione jest na końcu haka, co jest niedozwolone. Podwieszenie musi być stabilnie umieszczone w gardzieli haka,
ale ze swobodą pracy.
Dwie dane dotyczące suwnicy – bez nich urządzenie może nie
działać prawidłowo! Chodzi o klasyfikację suwnicy oraz jej prędkość
podnoszenia, mogą one być ważnymi czynnikami podczas kalkulacji
urządzenia w kontekście częstotliwości pracy.

Chwytaki teleskopowe do zwojów blach

Warianty produktu
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Chwytaki teleskopowe do zwojów blach

Opcje dodatkowe
Napęd blokujący
Opatentowany, samohamujący
system napędowy. Zapobiega
niezamierzonemu otwarciu ramion
w przypadku wadliwego odkładania ładunku lub kolizji.

Napęd śrubowy
Napęd ramion poprzez samohamujący napęd śrubowy. Wysoka
ochrona przed niezamierzonym
otwarciem ramion w przypadku
wadliwego odkładania ładunku
lub kolizji.

Mechanizm obrotowy
Zintegrowany mechanizm obrotu
chwytaka wokół własnej osi, do
dokładnego pozycjonowania
położenia ładunku. Z ogranicznikiem zakresu obrotu lub pełnym
obrotem.

Składane łapy
Do przejmowania zwojów
leżących obok siebie i wąskich
przestrzeni. Ze zintegrowanym
optycznym rozpoznawaniem
położenia zwoju dzięki fotoko
mórkom.

Optyczne rozpoznawanie
zwojów
Znajdowanie otworu w zwoju za
pomocą fotokomórki. Umożliwia
dokładne pozycjonowanie ramion
chwytaka.

Stojak do składowania
Wyposażony w drabinę, podest,
elementy umożliwiające kotwienie
do podłoża hali. Doskonały do
odkładania urządzenia na czas
przestoju w pracy lub prac
serwisowych.

Produkcja zgodnie
z wymaganiami klienta
Wyłączenie za pomocą czujnika
światła, osłony na wewnętrznych
częściach ramion, zintegrowana
waga służąca do określania
masy ładunku, podwieszenie
na hak dwurożny i wiele innych
możliwości!
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Rozwiązania szyte na miarę
1

Chwytaki teleskopowe do zwojów blach

Wasz transport – wasze urządzenie do transportu!
Jeżeli nasze standardowe wykonanie nie wystarczy, możemy je
dopasować do Państwa wymogów. Wasze urządzenie do transportu
ładunków może zostać dokładnie skrojone na miarę Waszych potrzeb!
1  Chwytak teleskopowy z powieszeniem do haka dwurożnego
Zintegrowany mechanizm obrotu. Nośność 32.000 kg.
2  Chwytak teleskopowy z napędem blokującym
Nośność 32.000 kg.
3  Chwytak teleskopowy do bębnów
Nośność 14.000 kg.
4  Chwytak teleskopowy z mechanizmem obrotowym
Zintegrowany mechanizm obrotu dla dokładnego
pozycjonowania ładunku, z ogranicznikiem obrotu.
Nośność 35.000 kg.
5  Chwytak teleskopowy do rur
Maksymalne rozwarcie 5 000 mm.
Nośność 60.000 kg.
2

3

4

5
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Chwytak teleskopowy do zwojów blach – zewnętrzny

Zalety produktu

Chwytaki teleskopowe do zwojów blach

Chwytak teleskopowy do zwojów blach przeznaczony do
bezpiecznego i niezawodnego transportu zbindowanych
zwojów blachy w osi pionowej.

b Odpowiedni do zwojów taśmy

łatwy i bezpieczny transport zwojów taśmy ułożonych
jeden na drugim

b Wytrzymały

stabilna obudowa w systemie skrzyniowym, spawanymi
ramionami oraz wewnętrznym układem elektrycznym.

b Bezpieczny

mechaniczne zebezpieczenie ładunku oraz bardzo
szerokie klapy rozłączające.

b Ekonomiczny

niskie koszty utrzymania.

b Wbudowany licznik cykli pracy

wspiera Państwa w ustaleniu żywotności urządzenia,
a także podejmowaniu decyzji na temat działań odnoszących się do konserwacji.

Wykonanie standardowe
J

Napęd
Łańcuch rolkowy

J

Obsługa
Poprzez dostępne sterowanie suwnicą

J

Instalacja bezpieczeństwa
Mechaniczne zabezpieczenia ładunku
Klapy rozłączające
Sygnały świetlne LED

J

J

Podwieszenie
Wsuwane sworznie, pasujące do haków suwnicowych pojedynczych według DIN 15401. Dopasowanie do wszystkich rozmiarów
haków!

Dostawa
Kompletne okablowanie ze sterowaniem radiowym lub do
zintegrowania z suwnicą oraz gniazdem wtykowym do
podłączenia z zasilaniem suwnicy. Wbudowany licznik
cykli pracy.
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Napęd blokujący
Opatentowany, samohamujący
system napędowy. Zapobiega
niezamierzonemu otwarciu ramion
w przypadku wadliwego odkładania ładunku lub kolizji.

Napęd śrubowy
Napęd ramion poprzez samohamujący napęd śrubowy. Wysoka
ochrona przed niezamierzonym
otwarciem ramion w przypadku
wadliwego odkładania ładunku
lub kolizji.

Stojak do składowania
Wyposażony w drabinę, podest,
elementy umożliwiające kotwienie
do podłoża hali. Doskonały do
odkładania urządzenia na czas
przestoju w pracy lub prac
serwisowych.

Produkcja zgodnie
z wymaganiami klienta
Wyłączenie za pomocą czujnika
światła, osłony na wewnętrznych
częściach ramion, zintegrowana
waga służąca do określania
masy ładunku, podwieszenie
na hak dwurożny i wiele innych
możliwości!

Ważne wiadomości odnośnie do urządzenia
J uż sprawdzony! – Jako atestowany zakład produkcyjny możemy
przejąć od Państwa obowiązek kontroli przed pierwszym uruchomieniem
u nas w zakładzie. Generalnie urządzenia techniki dźwigowej podlegają
obowiązkowym przeglądom raz na 12 miesięcy. W przypadku zwiększonego wykorzystywania urządzenia osoba komponenta musi skrócić okres
pomiędzy kolejnymi przeglądami.
Gorąco lub zimno? – Wszystkie nasze urządzenia techniki dźwigowej są
przeznaczone do pracy w zakresie temperaturowym od – 20° do +65° C.
Możliwe jest także stosowanie urządzenia w niższej lub wyższej temperaturze, jednakże należy taką ewentualną skonsultować z nami, a także
podać dokładną temperaturę ładunku i środowiska pracy oraz czas przestoju urządzenia. Ładunki o wyższej temperaturze oraz stosowanie w
odlewniach nie stanowi problemu pod warunkiem użycia właściwych
materiałów oraz konstrukcji!
Stojak do składowania – koniecznie! Zgodnie z DIN EN 13155
urządzenia techniki dźwigowej muszą być odstawiane w sposób pewny
i bezpieczny. W przypadku kiedy nie mogą Państwo spełnić tego warunku,
najlepszym rozwiązaniem jest stojak do składowania, służący do odkładania urządzenia oraz przechowywania. Dostępny również w wersji z
podestem do obsługi.

Chwytaki teleskopowe do zwojów blach

Opcje dodatkowe
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Chwytak do zwojów drutu – zewnętrzny

Zalety produktu

Chwytaki teleskopowe do zwojów blach

Chwytak do zwojów drutu przeznaczony do bezpiecznego i łagodnego
transportowania zbindowanych, stabilnych zwojów drutu lub kręgów
betonowych w osi poziomej.

bbDwa modele, które przekonują!

Dwa standardowe modele dopasowane są do najczęściej
występujących na rynku zwojów – średnica oraz waga. Chwytaki
PFEIFER troszczą się o efektywną i bezproblemową pracę ze
zwojami drutu.

bbPewne podnoszenie na nowo zdefiniowane

Linearnie poprowdzone ramię chwytające i duża głębokość
zanurzeniowa modelu 5-tonowego zapobiegają nierówno
miernemu chwytaniu zwojów i dbają o centralne wypozycjonowanie chwytaka. Oba modele wyposażone są w automatyczny
mechanizm zamykania.

bbEkonomiczny

Innowacyjne szczęki obrotowe w wersji 5-tonowej mogą
zwiększyć zakres z 500 – 800 mm do 650 – 900 mm dzięki
prostemu przestawieniu

bbWytrzymały

Stabilna konstrukcja dźwigni wraz z przestawnymi szczękami
ze stali odpornej na zużycie.

Wykonanie standardowe
JJ

 ykonanie elementów przejmujących ładunek
W
Szczęki ocynkowane, nastawne

JJ

Instalacja bezpieczeństwa
Automatyczne zamknięcie pod wpływem ciężaru ładunku:
podnoszenie lub opuszczanie haka suwnicy otwiera lub zamyka
szczęki chwytaka. Mechanizm zamknięcia unieruchamia chwytak
w pozycji maksymalnego otwarcia.

JJ

 odwieszenie
P
Dopasowane od haka prostego według DIN 15401.

JJ

 ostawa
D
Chwytak standardowy jest gotowy do użytkowania.
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Nośność
kg

Zakres
chwytania Amin
mm

Zakres
chwytania Amax
mm

Głębokość
chwytania T
mm

3000

550

700

230

5000

500

950

950

Wysokość po
otwarciu Hmin
mm

Wysokość po
zamknięciu Hmax
mm

Nr katalogowy

640

960

252265

1000

1450

278608

Z nami są Państwo po bezpiecznej stronie …
 yróżniamy się nie tylko poprzez konsekwentne zachowywanie
W
obowiązujących przepisów, ale także wypełniamy dodatkowe normy
odnośnie do danego produktu.
Sprawdzamy każdą sztukę pod kątem jej zgodności z Dyrektywą
Maszynową i dołączamy indywidualną instrukcję obsługi. Naturalnie
dokonujemy również odbiorów urządzenia.
Dysponujemy kilkudziesięcioletnim doświadczeniem w produkcji wymagających urządzeń służących do podnoszenia. Nasz bogaty dorobek uzupełnia
certyfikat EN 1090 – EXC 3. Ponadto nasi spawacze są certyfikowani
zgodnie z EN DIN 287, a wykorzystywane blachy posiadają świadectwo
3.1. B.

Chwytaki teleskopowe do zwojów blach

Warianty produktu
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Oferta standardowa Techniki Dźwigowej
PFEIFER
Oferta standardowa Techniki Dźwigowej PFEIFER

Portfolio produktów stworzonych do
efektywnego podnoszenia ładunków

14

Klemy PFEIFER, chwytanie i bezpieczny transport,
podnoszenie i obracanie, przeznaczone do trudnych
zastosowań – Z doświadczenia, dla bezpieczeństwa –
od PFEIFER.
Pewne i wydajne podnoszenia szyn oraz profili okrągłych
różnego rodzaju – chwytaki PFEIFER oferują właściwe
rozwiązanie dla każdego zastosowania.
Urządzenia do transportu beczek PFEIFER rozwijają
się od wielu lat i są odpowiednie do wszystkich zastosowań.
Różnorodne ładunki wymagają wielofunkcyjnych trawersów. Optymalny system konstrukcji skrzyniowej trawers
PFEIFER sprawia, że pasują do każdego ładunku!
Urządzenia do podnoszenia, transportu oraz obracania ładunków 11/2018

PFEIFER

Podnoszenie pakietów –
więcej niż tylko chwytak!

Chwytak teleskopowy
do pakietów
Strona 16

Chwytak równoległoboczny
do pakietów
Strona 19

Chwytak do płyt
Strona 20

Chwytak widłowy z zabezpieczeniem przed osuwaniem
Strona 21

Szybki i bezpieczny przeładunek wszystkiego, co jest
składowane w pakietach: blachy i płyty – bindowanych
lub luźno położonych! Urządzenia Techniki Dźwigowej
PFEIFER potrafią to i wiele więcej!
Skonstruowane dla większego bezpieczeństwa oraz
efektywnego podnoszenia pakietów dzięki dokładnie
dopasowanym chwytakom i widłom. Przewidziane do
ciężkich, długotrwałych zastosowań oraz wykonane
w najlepszej jakości!

15
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Chwytak teleskopowy do pakietów

Zalety produktu
Chwytak teleskopowy do pakietów przeznaczony do bezpiecznego i
niezawodnego transportowania zbindowanych materiałów, takich jak
pakiety blachy, płyty wiórowe, palety i tym podobne ładunki.

Podnoszenie pakietów

b Nowa generacja chwytaków do zwojów blach
najnowsza technika w praktycznym systemie standardowej
obudowy lub projekt zgodnie z wymaganiami klienta!

b Wytrzymały

stabilna obudowa w systemie skrzyniowym wraz ze spawanymi
ramionami oraz wewnętrznym układem elektrycznym.

b Bezpieczny

mechaniczne zabezpieczenie ładunku oraz ustawianie
rozstawu ramion za pomocą fotokomórki.

b Ekonomiczny

ekonomiczny napęd zmniejszający
koszty utrzymania i konserwacji.

b Wbudowany licznik
cykli pracy

Wspiera Państwa w ustalaniu
żywotności urządzenia, a także podejmowaniu decyzji
na temat działań odnoszących się do serwisowania.

Wykonanie standardowe
J

Napęd
Łańcuch rolkowy

J

Obsługa
Poprzez dostępne sterowanie suwnicą

J

Wykonanie ramion
Cztery sztywne łapy na każdym ramieniu

J

J

Instalacja bezpieczeństwa
Mechaniczne zabezpieczenia ładunku
Bardzo szerokie klapy rozłączające
Sygnały świetlne LED
Fotokomórka wyłączająca napęd ramion

Dostawa
Kompletne okablowanie ze sterowaniem radiowym lub do
zintegrowania z suwnicą oraz gniazdem wtykowym do
podłączenia z zasilaniem suwnicy. Wbudowany licznik
cykli pracy.

J

Podwieszenie
Wsuwane sworznie, pasujące do haków suwnicowych pojedynczych według DIN 15401. Dopasowanie do wszystkich rozmiarów
haków!
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Napęd blokujący
Opatentowany, samohamujący
system napędowy. Zapobiega
niezamierzonemu otwarciu ramion
w przypadku wadliwego odkładania ładunku lub kolizji.

Napęd śrubowy
Napęd ramion poprzez samohamujący napęd śrubowy. Wysoka
ochrona przed niezamierzonym
otwarciem ramion w przypadku
wadliwego odkładania ładunku
lub kolizji.

Mechanizm obrotowy
Zintegrowany mechanizm obrotu
chwytaka wokół własnej osi, do
dokładnego pozycjonowania
ładunku. Z ogranicznikiem
zakresu obrotu lub pełnym
obrotem.

Elektrycznie rozsuwane
teleskopowe łapy
Łapy rozsuwane elektrycznie do
transportu różnych rozmiarów
pakietów.

Ręcznie rozsuwane
teleskopowe łapy
Łapy rozsuwane ręcznie do
transportu różnych rozmiarów
pakietów. Blokowane za pomocą
sworzni sprężynowych.

Produkcja zgodnie z
wymaganiami klienta
Wyłączanie za pomocą czujnika
światła, osłony na wewnętrznych
częściach ramion, zintegrowana
waga służąca do określania
masy ładunku, podwieszenie
na hak dwurożny i wiele innych
możliwości!

Podnoszenie pakietów

Opcje dodatkowe

Wykonanie – dwie ważne różnice!
Przykład dla 50 cykli pracy w ciągu dnia:
Państwa urządzenie do przejmowania ładunku powinno
służyć jak najdłużej! Dlatego tak ważne jest oszacowanie cykli pracy
250 dni pracujących × 50 cykli/dzień = 12.500 cykli pracy / rok
urządzenia na dzień, abyśmy mogli przyjąć właściwą podstawę do
kalkulacji przy projekcie Państwa urządzenia. Żywotność chwytaka
20.000 cykli pracy
= Żywotność 1,6 roku
ustala się bowiem na podstawie cykli pracy.
12.500 cykli rocznie
Kalkulacji dokonuje się pomiędzy dwoma różnymi zakresami:
100.000 cykli pracy
do 20.000 cykli pracy kalkulacja przebiega zgodnie z
= Żywotność 8 lat
EN 13155.
12.500 cykli rocznie
do 20.000 cykli pracy zgodnie z EN 13001.
Normy te uwzględniają także obciążenie dynamiczne, jak i informacje dotyczące suwnicy, takie jak jej klasyfikacja lub prędkość podnoszenia, decydujące o kalkulacji przyjętej podczas projektowania
chwytaka.
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Rozwiązania szyte na miarę

Podnoszenie pakietów

Wasz transport – wasze urządzenie do transportu!
Jeżeli nasze standardowe wykonanie nie wystarczy, możemy je
dopasować do Państwa wymogów. Wasze urządzenie do transportu
ładunków może zostać dokładnie skrojone na miarę Waszych potrzeb!
1  Chwytak teleskopowy do pakietów z obracanymi łapami
Elektrycznie obracane łapy, nastawiane ręcznie. Zabezpieczenie
ładunku poprzez wyłącznik na dwie ręce.
Nośność 8.000 kg.
2  Chwytak teleskopowy do pakietów z mechanizmem
obrotowym
Zakres obrotu 180°, dwie nastawne elektrycznie i dwie
nastawne ręcznie łapy, podwieszenie na dwie suwnice.
Nośność 4.000 kg.
3  Chwytak teleskopowy do zwojów z napędem śrubowym
Ramiona oraz zewnętrzne łapy rozkładane teleskopowo za
pomocą napędu śrubowego. Mechanizm obrotu, podwieszenie
na dwóch suwnicach, przykręcane blachy ochronne na
wewnętrznej stronie ramion, podajnik smaru ze wskaźnikiem
poziomu. Nośność 7.500 kg.
4  Chwytak teleskopowy do pakietów z osłoną
Osłona z poliuretanu na wewnętrznej stronie ramion.

4

5

5  Chwytak teleskopowy do pakietów z podwieszeniem
na dwie suwnice
Stabilizowanie pakietów blach w kierunku obciążenia za
pomocą łańcuchów i haków. Nośność 11.000 kg.
6  Chwytak teleskopowy do pakietów z podwieszeniem
na jedną lub dwie suwnice. Nośność 8.000 kg.

1

2

6

3
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Chwytak równoległoboczny
do pakietów

nowość!

Zalety produktu
Chwytak równoległoboczny do pakietów przeznaczony do bezpiecznego i szybkiego transportowania zbindowanych materiałów, takich jak
pakiety blachy, płyty wiórowe, palety i tym podobne ładunki.

b Zredukowany do tego, co istotne

Podnoszenie pakietów

mechanizm chwytaka równoległobocznego, a także
zakres chwytania, ustawia się za pomocą wciągarki
elektrycznej.

b Oszczędność przestrzeni

możliwe chwytanie składowanych w ograniczonej
przestrzeni pakietów blach dzięki wąskim ramionom
chwytaka!

b Wytrzymała spawana konstrukcja

ramiona chwytaka oraz łożysko ślizgowym proste
w utrzymaniu.

b Ekonomiczne

ekonomiczny napęd zmniejszający koszty utrzymania
i konserwacji.

Wykonanie standardowe
J

Napęd
Otwierania oraz ustawianie zakresu chwytania dokonywane
jest za pomocą wciągarki elektrycznej.

J

Elementy przejmujące ładunek
Cztery ramiona chwytające

J

Podwieszenie
Pasujące do haków suwnicowych pojedynczych według
DIN 15401. Dopasowanie do wszystkich rozmiarów haków!

J

Obsługa
Obsługa poprzez dostępne sterowanie suwnicą

J

Dostawa
Kompletne okablowanie ze sterowaniem radiowym lub do
zintegrowania z suwnicą oraz gniazdem wtykowym do
podłączenia z zasilaniem suwnicy.

oszenie.

bkie podn
Proste i szy
PFEIFER
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Chwytak do płyt

Zalety produktu

Podnoszenie pakietów

Chwytak do płyt przeznaczony do bezpiecznego i łagodnego transportowania zbindowanych przyciętych blach, składowanych na sobie.
Na niewielkie wysokości. Szczególnie odpowiedni do płyt o prostych
lub skomplikowanych geometrycznie konturach.

bbBezpieczny

Dwa regulowane i umiejscowione diagonalnie ramiona
zapobiegają ześliźnięciu się płyt.

bbElastyczny

Ramiona ustawanie ręcznie w kierunku
pionowym oraz ukośnie, pasują niemal do
wszystkich form płyt. Dodatkowe wykonanie
wysięgników poprzecznych odpowiada za
dopasowanie chwytaka do różnych kształtów
płyt.

bbOchrona krawędzi

Ramiona o konstrukcji rurowej zapobiega wrzynaniu
się w krawędzie ładunku.

bbEkstremalnie wytrzymały, żywotny
i ekonomiczny!

Wykonanie standardowe

20

JJ

 ykonanie elementów przejmujących ładunek
W
Cztery ramiona chwytające, obrotowe manualnie o +/– 20°.

JJ

Instalacja bezpieczeństwa
Dwa regulowane i umiejscowione diagonalnie ramiona zapobiegają ześliźnięciu się płyt..

JJ

 odwieszenie
P
Za pomocą szekli lub ogniwa, pasujące do haków suwnicowych
pojedynczych według DIN 15401. Dopasowanie do wszystkich
rozmiarów haków!

JJ

 bsługa
O
Ręczne ustawianie i blokowanie zakresu pracy ramion w pozycji
pionowej za pomocą śrub i pokrętła, w pozycji ukośnej blokada
za pomocą śruby dociskowej.

JJ

 ostawa
D
Dostawa urządzenia przygotowanego do pracy.

Urządzenia do podnoszenia, transportu oraz obracania ładunków 11/2018
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Chwytak widłowy z zabezpieczeniem
przed osuwaniem
Zalety produktu
Chwytak przeznaczony do bezpiecznego i łagodnego transportowania
zbindowanych blach, płyt, płyt wiórowych itp. Szczególnie odpowiedni
do ładunków o dużej powierzchni, wypalanych, o prostych lub skomplikowanych geometrycznie konturach.

b Ochrona krawędzi

Podnoszenie pakietów

Ścięte końce wideł dla łagodnego i łatwego podjechania
pod ładunek.

b Bezpieczny

System nożycowy zapobiegający zsunięciu się
luźnego lub ułożonego warstwami ładunku.

b Proste podejmowanie ładunku

Poziome położenie wideł, z ładunkiem lub bez,
dzięki przeciwwadze i automatycznemu otwarciu.

b Wytrzymały

Stabilna, spawana obudowa z widłami.

Wykonanie standardowe
J

Wykonanie elementów przejmujących ładunek
Stałe widły

J

Instalacja bezpieczeństwa
Stałe podwieszenie w trybie nieobciążonym. Przed rozpoczęciem
procesu podnoszenia regulowanie przebiega za pomocą
wciągarki linowej.

J

Podwieszenie
Pasujące do haków suwnicowych pojedynczych według
DIN 15401. Dopasowanie do wszystkich rozmiarów haków!

J

Dostawa
Dostawa urządzenia przygotowanego do pracy.

Rozwiązania szyte na miarę
1 Adapter widłowy do chwytaka teleskopowego do
zwojów blach
Do podejmowania spaletowanych pakietów.
Nośność 10.000kg.

1

2

2 Chwytak widłowy z czterema regulowanymi widłami
Do podejmowania spaletowanych pakietów.
Nośność 12.000kg.
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Poczucie bezpieczeństwa wszędzie na całym świecie

Wszystko z jednej ręki!

 łasne centrum serwisowe
W
Wiele międzynarodowych norm, takie jak amerykańskie 	Bezpieczeństwo, któremu mogą Państwo zaufać!
Posiadamy zaawansowane urządzenia służące do
czy australijskie, wymagają więcej – więcej testów,
kontroli wykorzystywanych materiałów, procesów
kontroli urządzeń do podnoszenia ładunków. Mamy
produkcyjnych, jak i gotowego produktu. Gwarantują
doświadczenie w pracy z tymi normami i dobrze znamy
one najwyższe bezpieczeństwo.
się na wykonywaniu urządzeń zgodnie z ich wytycznymi!
Spełniamy także Państwa wymagania, jeśli przekraczają
	Testy obciążeniowe
wskazania norm.
Kontrolujemy nasze urządzenia do podnoszenia ładunku
obciążeniowo oraz organizujemy na życzenie klienta
odbiory przez niezależne instytuty, jak np. TÜV-Süd lub
DNV.
Kontrola spawów (NDT)
	Nasi przeszkoleni kontrolerzy mogą przeprowadzać
przeglądy nieniszczące spawów, takie jak MT, PT i UT.
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C-haki –
jakość wynikająca
z doświadczenia!
C-hak bez przeciwwagi
Strona 24

C-hak ze stałą przeciwwagą
Strona 25

C-hak z automatyczną
przeciwwagą
Strona 26

Zwoje blach mają swój hak! I jest on niezbędny do
transportu zwojów. Produkt standardowy lub optymalnie
dostosowany do konkretnego zastosowania. Nasze
c-haki będą zawsze pasowały, wykonaliśmy ich setki!

23
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C-hak bez przeciwwagi

Zalety produktu
C-hak przeznaczony do bezpiecznego i łagodnego transportowania
zbindowanych, wąskich zwojów blach lub taśm w osi poziomej, lub
innych brył z otworem.

b Lekki do ładunków małych i wąskich

C-haki

Optymalny do transportu i oddzielania wąskich ładunków, takich
jak pierścienie lub taśmy.

b Bez przeciwwagi

C-haki bez przeciwwagi w stanie nieobciążonym wiszą pod
kątem, ale jednocześnie mają niewielką wagę własną. Dlatego
można ręcznie nałożyć c-hak na podejmowany ładunek.

b Jeśli pasuje, jest pewniej!

Wąskie ładunki mogą się łatwo przewrócić! Kiedy długość
ramienia jest dopasowana do szerokości ładunku, leży on
na poziomym ramieniu c-haka, a punkt ciężkości znajduje się
bezpośrednio pod ogniwem zawiesiowym. Przy obciążeniu
c-hak ustawia się pod kątem bezpieczeństwa 5° do góry,
aby ładunek był transportowany bezpiecznie.

Wykonanie standardowe
J

Wykonanie elementów przejmujących ładunek
Ramię 4/4 (długość ramienia = maks. szerokość ładunku)

J

Obsługa
Ręczna obsługa za pomocą uchwytu

J

Instalacja bezpieczeństwa
Nosek zabezpiecza przed zsunięciem się ładunku

J

Dostawa
Dostawa urządzenia przygotowanego do pracy.

J

Podwieszenie
Pasujące do haków suwnicowych pojedynczych według
DIN 15401. Dopasowanie do wszystkich rozmiarów haków!

cej?
Chcesz wię cjom dodatkowym mogą być

24

ych
m op
Dzięki naszy towani do pracy w każd
o
yg
rz
p
o
Państw
ów
warunkach!
we dla c-hak
cje dodatko
p
o
rz
at
p


Urządzenia do podnoszenia, transportu oraz obracania ładunków 11/2018

Można podnosić także delikatne zwoje blach!
Aby uniknąć strat na materiale wrażliwe warstwy
zwojów oraz krawędzie powinny być odpowiednio chronione.
Możemy chronić powierzchnie kontaktowe poprzez nałożenie na
ramię zaokrąglonej powłoki lub płyty na ramię pionowe. System
ochronny może być wykonany ze stali lub tworzywa sztucznego.
Wykonanie na zapytanie! Pomożemy Państwu w bezpiecznym
transporcie zwojów z punktu A do punktu B.
PFEIFER

C-hak ze stała przeciwwagą

Zalety produktu
C-hak ze stałą przeciwwagą przeznaczony do bezpiecznego i
szybkiego transportowania zbindowanych zwojów blach lub drutu
w osi poziomej.

bbHak codziennego użytku z komfortową obsługą

C-haki

Optymalny do każdego bezpiecznego i szybkiego transportu
zwojów lub za- i rozładunku z maszyny do dalszej obróbki blachy. Ładunek może być dobrze pozycjonowany i za pomocą
ramienia ¾ może być dość wąsko składowany (patrz opcje
dodatkowe).

bbZe stałą przeciwwagą?

Przeciwwaga odpowiada za poziome położenia ramienia
w stanie nieobciążonym i ułatwia najechanie w otwór zwoju.

bbBezpieczny

Odpowiednie wykonanie ramienia minimalizuje występujące
w nim naprężenia, a nosek zabezpieczający chroni przed
ześliźnięciem się zwoju.

Wykonanie standardowe
JJ

 ykonanie elementów przejmujących ładunek
W
Ramię 4/4 (długość ramienia = maks. szerokość ładunku)

JJ

 bsługa
O
Ręczna obsługa za pomocą uchwytu

JJ

Instalacja bezpieczeństwa
Nosek zabezpiecza przed zsunięciem się ładunku

JJ

 ostawa
D
Dostawa urządzenia przygotowanego do pracy.

JJ

 odwieszenie
P
Pasujące do haków suwnicowych pojedynczych według
DIN 15401. Dopasowanie do wszystkich rozmiarów haków!
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C-hak z automatyczną przeciwwagą

Zalety produktu
C-hak z automatyczną przeciwwagą przeznaczony do bezpiecznego
i łagodnego transportowania zbindowanych zwojów blach lub drutu
w osi poziomej.

bbMniejsza waga własna

C-haki

C-haki z automatyczną przeciwwagą są lżejsze w porównaniu
z c-hakiem ze stałą przeciwwagą.

bbZ automatyczną przeciwwagą?

C-hak zna dwie pozycje: gdy jest automatycznie nasuwany i
dzięki sprężanie dociskowej ramię jest ustawiane w pozycji
poziomej: podczas braku obciążenia i pod obciążeniem. Można
zrezygnować z ciężkiej przeciwwagi. Przeciwwaga odpowiada
za poziome położenia ramienia w stanie nieobciążonym i
ułatwia najechanie w otwór zwoju.

bbBezpieczny

Odpowiednie wykonanie ramienia minimalizuje występujące
w nim naprężenia, a nosek zabezpieczający chroni przed
ześliźnięciem się zwoju.

Wykonanie standardowe
JJ

 ykonanie elementów przejmujących ładunek
W
Ramię 4/4 (długość ramienia = maks. szerokość ładunku)

JJ

 bsługa
O
Ręczna obsługa za pomocą uchwytu

JJ

Instalacja bezpieczeństwa
Nosek zabezpiecza przed zsunięciem się ładunku

JJ

 ostawa
D
Dostawa urządzenia przygotowanego do pracy.

JJ

 odwieszenie
P
Pasujące do haków suwnicowych pojedynczych według
DIN 15401. Dopasowanie do wszystkich rozmiarów haków!

ia?
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Ramię ¾
Do podejmowania ładunków
ciasno leżących względem siebie.
Długość ramienia może być
zredukowana do wartości maks.
75 % szerokości zwoju. Warunkiem tego rozwiązania jest brak
noska zabezpieczającego.

Nakładka okrągła
Przyspawana do ramienia do
transportu wrażliwych ładunków.
Stalowa lub pokryta tworzywem.

Ramię pionowe z osłoną
Szeroka płyta po wewnętrznej
stronie pionowego ramienia ze
stali lub tworzywa.

Ramię rurowe
Do transportu wrażliwych
materiałów, takich jak pierścienie
lub szpule.

Ochrona na ramieniu
Nakładka ochronna z tworzywa
możliwa do zamontowania na
tylnej części c-haka, na ramieniu,
na wewnątrz i na zewnątrz, a
także na końcówce ramienia,
jako ochrona przed skutkami
uderzenia.

Stojak do składowania
Z możliwością mocowania do
podłoża hali. Do bezpiecznego
odkładania c-haka i jego przechowywania w okresie nieużywania.

C-haki

Opcje dodatkowe (do wszystkich c-haków)

Produkcja zgodnie z
wymaganiami klienta
Podwieszenie pod chwytaki
teleskopowe, podwieszenie
na haki podwójne, c-haki do
za- i rozładunku kontenerów,
itp. Na zapytanie!
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Rozwiązania szyte na miarę
1  C-haki z automatyczną przeciwwagą
Z dokręcaną płytą ochronną z tworzywa.

1

2  C-haki z podwieszeniem do chwytaka teleskopowego
Nośność 30.000 kg.

C-haki

3  C-haki z podwieszeniem za pomocą ogniwa
Z płytą ochronną. Nośność 17.500 kg.
4  C-haki z podwieszeniem za pomocą sworznia
Z noskiem zabezpieczającym. Nośność 35.000 kg.
5  C-hak ze stojakiem składowania
6  C-hak ze sfazowanym ramieniem
Do wrażliwych zwojów.

Czerwone punkty na c-haku?
Na c-haku znajdują się dwa czerwone punkty – obok
podwieszenia/ogniwa oraz na końcu ramienia. Odległość tych
dwóch punktów jest ustalona i oznaczona, tym samym służy do
kontroli rozwarcia c-haka. Patrz zdjęcie 6.
2

3

4

5

6
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Zblocze hakowe –
nasz kawałek serca
na linie!
Zblocza hakowe
Strona 30

Rozwijajmy zblocza nie tylko z miłości do szczegółów, ale
także konstruujemy je bezpiecznie dzięki naszemu eksperckiemu know-how. Każdorazowo nasze urządzenia są
dostosowane to środowiska pracy, chronione przed korozją,
wysoką temperaturą, kurzem i wilgocią – pomyślane do
pracy w trudnych warunkach. Doskonale zharmonizowane
z nośnością i grupą natężenia pracy wózka.
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Zblocza hakowe

Zalety produktu
Zblocza hakowe do bezpiecznego podnoszenia i dokładnego pozycjonowania ładunków wszystkich rodzajów. Podejmowanie ładunku dzięki
obrotowemu hakowi pojedynczemu według DIN 15401 lub hakowi
dwurożnemu według DIN 15402.

bbWszystko, nie tylko obciążenie w pionie

Zblocza hakowe

Na zblocze działa zbyt wiele czynników, aby można było je sprowadzić do standardowego systemu konstrukcyjnego. Pomagaja
w tym doświadczenie i know-how w zakresie grupy natężenia
pracy, nośności oraz klasyfikowania – aby wszystko perfekcyjnie
zaprojektować dla Państwa zastosowania.

bbWytrzymałe

Wysokiej jakości rolki linowe w stabilnej obudowie ochronnej

bbŁatwe w utrzymaniu

Łatwo demontowalne, łożyskowane, smarowne rolki

Wykonanie standardowe

30

JJ

 apęd
N
Elektromechaniczny napęd obrotowy dzięki silnikowi SEW,
ograniczanie zakresu obrotu.

JJ

 ykonanie elementów przejmujących ładunek
W
Hak prosty według DIN 15401 lub dwurożny według DIN 15402,
z zabezpieczeniem gardzieli haka.

JJ

 odwieszenie
P
Za pomocą zblocza linowego, jedno- lub wielo-krążkowego

JJ

 bsługa
O
Za pomocą dostępnego sterowania suwnicą

JJ

 ostawa
D
Bez sterowania elektrycznego, kompletne okablowanie,
z wtyczką przemysłową do podpięcia do układu elektrycznego
suwnicy. Świadectwo odbioru haka.

Urządzenia do podnoszenia, transportu oraz obracania ładunków 11/2018

Nie zapomnij!
JJ

JJ

 abezpieczenie gardzieli haka – konieczność?
Z
Tak, zgodnie z przepisami hak musi posiadać zabezpieczenie
gardzieli. Dość często jest ono w użyciu podczas podwie-szania i odwieszania. Prostsze w użyciu, a przede wszystkim
bezpieczniejsze dla użytkownika, jest zabezpieczenie
elektromechaniczne (patrz Opcje dodatkowe).
Ogranicznik obrotu zblocza jest istotny dla pracy
innych urządzeń
Jeśli pod zbloczem ma być podwieszane urządzenie dźwigowe
z elektrycznym zasilaniem, stałe podpięcie do źródła zasilania
nie jest dobrym rozwiązaniem, ponieważ nie umożliwia ono
obrotu. Dlatego wymagane jest albo ograniczenie obrotu albo
zintegrowany pierścień ślizgowy do zasilania i przenoszenia
sygnałów.
PFEIFER

Nieograniczony zakres obrotu

Falownik do łagodnego obrotu
Silnik jest wyposażony w falownik,
który umożliwia obracanie
dłuższych i cięższych ładunków
w łagodny sposób.

Elektromechaniczne zabezpieczenie gardzieli haka
Zepadka zabezpieczająca na
haku jest aktywowana przez
elektryczny cylinder przesuwny.
Z zabezpieczeniem w przypadku
błędnego stosowania.

Zintegrowane urządzenie
ważące
Wyświetlacz LED podaje
wartości ważonego ładunku
i/lub z systemem W-LAN do
przekazywania odczytanych
wartości bezpośrednio do
drukarki.

Napęd akumulatorowy
Gniazdko do połączenia z innymi
urządzeniami. Gniazdko znajduje
się w dolnej części zblocza służy
do połączenia z innymi urządzeniami elektromechanicznymi.

Wykonanie zgodnie z
wymaganiami klienta
Z blachy chroniącej przed
wysokimi temperaturami, z
odciążeniem przewodów lub
wykonanie wodoodporne i
wiele innych na zapytanie!

Zblocza hakowe

Opcje dodatkowe

Zasilanie urządzeń
podhakowych
Dzięki opcjonalnej wtyczce na
urządzeniu istnieje możliwość
podłączenia innych urządzeń
pod zblocze.
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Rozwiązania szyte na miarę
1  Zblocze hakowe z silnikiem na zewnątrz
8-rolkowe. Nośność 80.000 kg.

1

2  Zblocze hakowe z elektromagnetycznym
odryglowaniem haka
Do wolnego obrotu haka. Nośność 30.000 kg.

Zblocza hakowe

3  Zblocze hakowe ze zintegrowanym urządzeniem ważącym
Z dużym wyświetlaczem LED. Nośność 17.500 kg.

2

3
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Trawersy –
Nasza różnorodność
na haku!
Trawers regulowany typu H
Strona 34

Trawers wyrównawczy
Strona 36

Trawers z długimi hakami
Strona 39

Trawers z elektromechanicznym obrotem w osi poziomej
Strona 41

Trawers obrotowy
Strona 43

Trawersy specjalne
Strona 47
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Trawersy – po prostu najczęściej wykorzystywane urządzenie do transportu i manipulacji ładunków! Bez klasycznych
trawersów trudno jest wyobrazić sobie przemieszczanie
produktów, maszyn i urządzeń z punktu A do B.
Im bardziej zróżnicowany jest ładunek, tym bardziej
różnorodny musi być trawers, i na tym koncentruje się
PFEIFER.
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Trawers regulowany typu H

Zalety produktu
Trawers regulowany typu H przeznaczony do bezpiecznego i
łagodnego transportowania zróżnicowanych pod względem długości
i szerokości ładunków z punktem ciężkości umiejscowionym po
środku. Przejmowanie ładunku za pomocą czterech haków,
odstęp regulowany wzdłuż i w poprzek.
Trawers stały typu H przeznaczony do bezpiecznego i łagodnego transportowania delikatnych
ładunków z punktem ciężkości umiejscowionym
po środku. Przejmowanie ładunku za pomocą
czterech haków ze stałym odstępem od siebie.

bbDobre wypozycjonowanie to połowa

Trawersy

sukcesu

Transport jest stabilny i bezpieczny tylko wówczas,
kiedy hak suwnicy znajduje się nad punktem ciężkości ładunku.
Wykonania standardowe są idealne w przypadku kiedy środek
ciężkości umiejscowiony jest po środku. W innych przypadkach,
kiedy następuje obciążenie boczne, potrzebne jest inne rozwiązanie, które znajdziemy dla Państwa konkretnego zastosowania!

bbPraktyczne oszczędzanie miejsca

…
e z hakami udowlanej!
ż
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ta
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p
Trawersy tyansportu gitterboxów lub stali b
i do tr

specjalnym

Belki poprzeczne (wykonanie regulowane) są demontowalne,
co umożliwia składowanie trawersu w sposób oszczędzający
powierzchnię magazynową.

bbTrwały

Proste i stabilne wykorzystanie profili do ciężkiego i długotrwałego stosowania.

Wykonanie standardowe
JJ

JJ

JJ

 ykonanie elementów przejmujących ładunek
W
Cztery haki ładunkowe, których odstęp może być regulowany
ręcznie wzdłuż i w poprzek. Istnieje też możliwość stałego
odstępu haków od siebie.
Haki ładunkowe nie są obrotowe pod obciążeniem (służą do
pozycjonowania bez obciążenia!). Belki poprzeczne oraz ogniwa
nastawne (wykonanie regulowane) muszą być regulowane
synchronicznie względem siebie.
 odwieszenie
P
Dopasowane od haka jendnorożnego według DIN 15401.
Dopasowanie do rozmiaru haka Państwa suwnicy!
 ostawa
D
Trawers jest całkowicie gotowy do użytkowania (belki
porzeczne oraz ogniwa nastawne są montowane przed
pierwszym uruchomieniem!).

Jakie wykonanie jest odpowiednie dla mojego
ładunku?
Wykonanie

Długość/szerokość ładunku

Położenie punktu ciężkości

Stałe
(standard)

Stałe
(zawsze takie same!)

Po środku

Regulowane
(standard)

Różne

Po środku

Rozwiązanie
indywidualne

Stałe lub różne

Poza środkiem
(boczne obciążenie)

Nasi doradcy chętnie pomogą Państwu w wyborze:
+48 (0) 71-3 98 07 60 lub info@pfeifer.pl
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Rozwiązanie szyte na miarę
1  Trawers regulowany o niskiej wysokości roboczej
Belka poprzeczna nałożona na belkę główną.
Nośność 15.000 kg.

1

2  Trawers regulowany z wahadłowymi belkami poprzecznymi
Podwieszenie na hak dwurożny. Nośność 30.000 kg.
3  Trawers regulowany o niskiej wysokości roboczej
Belka poprzeczna nałożona na belkę główną.
Nośność 30.000 kg.
4  Wykonanie stałe Nośność 25.000 kg.
5  Wykonanie specjalne ze zintegrowanymi wahaczami
Nośność 20.000 kg

2

Trawersy

6  Trawers regulowany do transportu silników
Zabezpieczenie belek porzecznych za pomocą sworzni.
Nośność 16.000 kg.
7  Trawers regulowany do form
Podwieszenie za pomocą zawiesi linowych o obwodzie
zamkniętym na hak dwurożny. Nośność 66.000 kg.
3

4

5

6

7
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Trawers wyrównawczy

Zalety produktu

Trawersy

Trawers wyrównawczy ze stałym podwieszeniem przeznaczony
do bezpiecznego i łagodnego transportowania ładunków z punktem
ciężkości umiejscowionym po środku, które wymagają jednoczesnego
obciążenia wszystkich punktów mocowania. Szczególnie odpowiedni
do transportu gotowych elementów z betonu lub ścian murowanych.
Podejmowanie ładunku następuje za pomocą haków ślizgowych z
zabezpieczeniem.
Trawers wyrównawczy ze regulowanym
podwieszeniem
przeznaczony do bezpiecznego i łagodnego
transportowania ładunków z punktem ciężkości
umiejscowionym poza środkiem, które wymagają
jednoczesnego obciążenia wszystkich punktów
mocowania. Szczególnie odpowiedni do transportu
gotowych elementów z betonu lub ścian murowanych.
Podejmowanie ładunku następuje za pomocą haków
ślizgowych z zabezpieczeniem.

b Odpowiedni!

Stosowany do transportu gotowych elementów z betonu
lub ścian murowanych posiadających więcej niż dwa punkty
zaczepowe. Zapewnia równomiernie obciążenie punktów
zaczepowych podczas transportu.

b Automatyczne wyrównanie wysokości

poprzez haki poślizgowe z zabezpieczeniem. Skracacz umieszczony na końcu łańcucha zapewnia wyrównanie długości
cięgien, kiedy nie wszystkie haki są w użyciu.

b Podwieszenie redukujące kołysanie

za pomocą zawiesia łańcuchowego 2- lub 3-cięgnowego.

Wykonanie standardowe
J

Wykonanie elementów przejmujących ładunek
Wiele haków poślizgowych z zabezpieczeniem, przesuwnych
na łańcuchu. Haki ładunkowe nie są obrotowe pod obciążeniem
(służą do pozycjonowania bez obciążenia!).
Należy pamiętać o dobraniu odpowiedniej ilości haków.

J

Podwieszenie
Stałe podwieszenie. Dopasowanie zawiesia łańcuchowego do
haka jednorożnego według DIN 15401. Dopasowanie do rozmiaru
haka Państwa suwnicy!

J

Dostawa
Trawers jest całkowicie gotowy do użytkowania.
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Rozwiązania szyte na miarę
Wasz transport – wasze urządzenie do transportu!
Jeżeli nasze standardowe wykonanie nie wystarczy, możemy je
dopasować do Państwa wymogów. Wasze urządzenie do transportu
ładunków może zostać dokładnie skrojone na miarę Waszych potrzeb!
1 Trawers wyrównawczy typ H– wykonanie regulowane
Podwieszenie na hak dwurożny. Nośność 12.000 kg.
2 Trawers wyrównawczy z podwieszeniem regulowanym
elektrycznie Z 13 hakami ładunkowymi. Nośność 8.000 kg.
3 Trawers wyrównawczy – wykonanie jako trawers ramowy
Do transportu kwadratowych elementów z betonu.
Nośność 45.000 kg.

1

2

Trawersy

4 Trawers wyrównawczy ze stałym podwieszeniem
Z 13 hakami ładunkowymi. Nośność 7.000 kg.

4

3
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Położenie punktu ciężkości
Trawers 1

Trawers 1

Nie ma niczego ważniejszego podczas podnoszenia
ładunków, zwłaszcza za pomocą trawersów, niż
położenie punktu ciężkości oraz rozmieszczenie punktów
mocowania.

A

A
Ładunek 2

Trawersy

Hak suwnicy oraz punkt ciężkości tworzą zawsze linię
pionową.
Podczas podnoszenia hak suwnicy znajduje się zawsze ponad
punktem ciężkości ładunku. Jeśli hak suwnicy nie będzie wypozycjonowany nad punktem ciężkości, wówczas cały system będzie
przechylony, aż do momentu, gdy znowu zostanie przywrócona
równowaga systemu. W tym miejscu są dwa bardzo ważne
punkty:
1) Wysokość trawersu
Im większa wysokość trawersu tym mniej przechyla się podczas
pozycjonowania haka suwnicy. Wysokość trawersu określa się
jako wymiar pomiędzy dolną krawędzią podwieszenia/ogniwa a
punktem podejmowania ładunku (wymiar A lub B na rysunku).
Trawersy o małej wysokości (np. gdy belki poprzeczne w trawersie
typu H są umieszczona powyżej belki głównej) przechylają się
łatwiej i zaczynają się kołysać. Trawersy podwieszone na zawiesiu łańcuchowym 2-cięgnowym wiszą bardzo stabilnie, ponieważ
automatycznie zwiększa się wysokość trawersu.
2) Punkty mocowania na ładunku
Najlepszą pozycję wyjściową zapewniają ładunki posiadające
punkty mocowania znajdujące się nad punktem ciężkości i są podnoszone za pomocą trawersu, którego wysokość jest odpowiednia
(pozytywna) (patrz rysunek 1). Przy nieodpowiednej (negatywnej)
wysokości (trawers 2) ładunek będzie wisiał stabilnie, tylko
wówczas gdy C > B. Problemem są ładunki, których punkty
mocowania leżą poniżej środka ciężkości (obraz 3, 4). W tym
wypadku konieczne jest stosowanie trawersu posiadającego
bardzo dużą wysokość. Podwieszenie krzyżowe lub właściwe
mocowanie ładunku pomaga uzyskać stabilność. W razie
pytań lub niejasności prosimy o kontakt!
Trawers 1 ma poprawną wysokość, ponieważ punkt podczepienia haka suwnicy znajduje się wyżej od miejsc podczepiania
ładunku. Trawers 2 ma złą wysokość, ponieważ punkt podczepienia haka suwnicy znajduje się niżej od miejsca mocowania na
ładunku.

Ładunek 1
C

D

Punk ciężkości

Trawers 1 + Ładunek 2: stabilnie, jeśli A > D

Trawers 1 + Ładunek 1: zawsze stabilnie

Trawers 2

Trawers 2

B

B

Ładunek 2
Ładunek 1
C
Punk ciężkości

Trawers 2 + Ładunek 1: stabilnie, jeśli C > B

D

Punk ciężkości

Trawers 2 + Ładunek 2: zawsze niestabilnie
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Trawers z długimi hakami

Zalety produktu
Trawers z długimi hakami przeznaczony do bezpiecznego transportowania ładunków na wałach lub ze sworzniami do transportu. Szczególnie odpowiedni do transportu bel papieru, pojemników dla odlewni,
walców, osi itd. Podejmowanie ładunku następuje za pomocą dwóch
sztywnych, długich haków o stałym rozstawie.

bbIdealne do transportu wałów i sworzni
Zwłaszcza w przypadku ograniczonego miejsca.

bbSzybkie podejmowanie ładunku

Trawersy

dzięki długim hakom bez zabezpieczenia. Należy uważać na
określony promień wału, głębokość gardzieli haka oraz długość
szpica haka, aby zapobiec niezamierzonemu odczepieniu się
ładunku.

bbPokrycie ochronne przeciw zużyciu

Podstawa gardzieli haka może zostać pokryta tworzywem
sztucznym, brązem lub wytrzymałą stalą. Pokrycie to jest
łatwo wymienialne.

Wykonanie standardowe
JJ

 ykonanie elementów przejmujących ładunek
W
Dwa sztywne haki o stałym odstępie.

JJ

 odwieszenie
P
Dopasowane od haka jednorożnego według DIN 15401.
Dopasowanie do rozmiaru haka Państwa suwnicy!

JJ

 ostawa
D
Trawers jest całkowicie gotowy do użytkowania.
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Gorący ładunek lub wysoka temperatura otoczenia?
Bez specjalnych zezwoleń nasze urządzenie są przeznaczone do pracy w temp. od – 20 do +65 °C (temp. powierzchni
ładunku oraz temp. otoczenia). Jednakże mamy także inne rozwiązania: trawers do odlewni do transportu ładunków o wysokiej
temperaturze powierzchni może zostać wyposażany w blachy
ochronne w górnej części trawersu, nakładki chroniące przez
zużyciem w podstawie gardzieli haka lub haki ze stali odpornej
na wysokie temperatury. Przykładowo w ten sposób mogą być
transportowane ładunki o temp. 500 °C.

Chętnie pomożemy Państwu w doborze odpowiedniego
trawersu:
+48 (0) 71-3 98 07 60 lub info@pfeifer.pl
Urządzenia do podnoszenia, transportu oraz obracania ładunków 11/2018
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Rozwiązanie szyte na miarę
1 T
 rawers z długimi hakami do odlewni
Z długimi hakami na przegubach, ze stali wytrzymałej na
wysokie temperatury z przykręcanymi nakładkami ochronnymi.
Nośność 20.000 kg.

1

2  Trawers z długimi hakami wahliwymi
Do bębnów. Nośność 12.000 kg.
3  Trawers z długimi hakami z nakładkami
Do ochrony przed zużyciem gardzieli haka.

Trawersy

4  Trawers z długimi hakami na podwieszeniu obrotowym
Podwieszenie pod hak dwurożny za pomocą sworzni lub na
dwa haki dwurożne w pracy na dwóch suwnicach.
Nośność 80.000 kg.
5  Trawers z długimi hakami – wykonanie jako trawers skrętny
Do transportu bębnów. Trzy pozycje ustawienia haka.
Nośność 4.000 kg.

2

3

5

4

5
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Trawers z elektromechanicznym
obrotem w osi poziomej
Zalety produktu
Trawers ten jest przeznaczony
do bezpiecznego podnoszenia
i dokładnego pozycjonowania
ładunków różnego rodzaju
w systemie pracy na dwóch
suwnic jednocześnie.
Podejmowanie ładunków
przez dolny trawers przy
pomocy zawiesi.

w poziomie i precyzyjnego wypozycjonowania
jego położenia

Pracując z naszym trawersem skrętnym nie ma standardowych
rozwiązań. Często pojawiają się wytyczne związane z suwnicą
lub ładunkiem. Praca z naszym trawersem jest elastyczna
dzięki inteligentnym punktom podczepienia dolnego trawersu.
Dzięki połączeniom na sworznie można podczepiać długie haki,
trawersy poprzeczne lub zawiesia bezpośrednio. Dostarczamy
odpowiednie rozwiązania do konkretnej aplikacji!

Trawers z obrotem nie tylko sprzęga w działaniu dwie suwnice,
co wpływa na sumowanie nośności, ale także sprawia, że
ładunek można obracać i pozycjonować w miejscu.

bbBezpieczne obracanie

Ładunek wisi na łączniku obrotowym! Dla nas bezpieczeństwo
jest najważniejsze, nie tylko wobec naszych własnym produktów,
ale także wobec poszczególnych części. Także w przypadku
mechanizmów obrotowych z łożyskiem kulkowym dbamy o
najwyższą jakość i współpracujemy wyłącznie z wiodącymi
producentami łożysk w Niemczech.

Trawersy

bbDwie suwnice dają możliwość obracania ładunku bbElastyczna współpraca

Wykonanie standardowe
JJ

 apęd
N
Elektromechaniczny napęd obrotu w poziomie, ograniczenie
zakresu obrotu

JJ

 bsługa
O
Obsługa poprzez dostępne sterowanie suwnicą. Obie suwnice
podczas korzystania z trawersu są zsynchronizowane

JJ

 ykonanie elementów przejmujących ładunek
W
Różne możliwości podczepiania do trawersu: długie haki,
sworznie, trawers poprzeczny itp.

JJ

JJ

 odwieszenie
P
Pasujące do dwóch haków suwnicowych pojedynczych według
DIN 15401 (praca w tandemie). Dopasowanie do wszystkich
rozmiarów haków!

 ostawa
D
Kompletne okablowanie ze sterowaniem radiowym lub do
zintegrowania z suwnicą oraz gniazdem wtykowym do
podłączenia z zasilaniem suwnicy.
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Rozwiązania szyte na miarę
1  Trawers – mały i kompaktowy
Ze sworzniami na dolnym trawersie. Nośność 10.000 kg.

1

2  Trawers z długimi hakami
Do transportu bębnów. 3-stopniowe ręcznie regulowane haki.
Nośność 4.000 kg.
3  Trawers z długimi hakami
Rozstaw haków 11.500 mm.
Nośność 138.000 kg.

Trawersy

4  Trawers z belkami porzecznymi
Do transportu składowanych podajników ślimakowych do kombajnów zbożowych. Wyposażony w środkowy hak ładunkowy
oraz boczne stopy odkładcze na belce poprzecznej.
Nośność 15.000 kg.

2

3

5  Trawers z długimi hakami
Nośność 5.000 kg.

4

5
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Trawers obrotowy

Zalety produktu
Trawers obroty przeznaczony do bezpiecznego podnoszenia
oraz obracania stabilnych jednostek o kwadratowym lub okrągłym
przekroju. Szczególnie odpowiedni do ciężkich oraz nieporęcznych
ładunków jak np. części składowe maszyn, ramy spawane, skrzynie
do odlewni, prefabrykaty betonowe itd. Przejmowanie ładunku
następuje za pomocą dwóch pasów w osłonie poliuretanowej.

bbProsty

Ładunek należy umieścić na pasach i już gotowe! Dzięki temu
urządzeniu można wykluczyć w Państwa zakładzie niebezpieczne i dość przypadkowe metody obracania ładunków za pomocą
dwóch suwnic, mat antypoślizgowych czy nasypu z piasku.

bbBezpieczny

Trawersy

Ładunek można zatrzymać w dowolnej pozycji i w bezpiecznej
odległości: operator obsługuje urządzenie za pomocą zdalnego
sterowania. Jednostki obrotowe w przypadku ładunków o nieregularnych kształtach mogą być sterowane niezależnie od siebie.
Pokrycie pasów oraz rolek zapobiega przesuwaniu się pasów
i ładunku.

bbSzybki

Zbyteczne staje się długotrwałe przygotowanie oraz ograniczanie obszaru pracy. Jeśli ładunek pasuje do trawersu pracę
można rozpocząć od razu.

Wykonanie standardowe
JJ

 apęd
N
Dwie elektrycznie napędzane rolki przesuwające pasy.
Praca synchroniczna.

JJ

 bsługa
O
Sterowanie radiowe. Z automatycznym wyłączeniem pracy
pasów (zapobiega przechodzeniu łącznika pasów przez rolki).

JJ

 ykonanie elementów przejmujących ładunek
W
Dwa pasy pokryte powłoką poliuretanową, umieszone
w stałej odległości od siebie.

JJ

JJ

Instalacja bezpieczeństwa
Proces obracania można w każdej chwili zatrzymać
przyciskiem. Lampy sygnalizacyjne LED.

 ostawa
D
Kompletne okablowanie ze sterowaniem radiowym lub do
zintegrowania z suwnicą oraz gniazdem wtykowym do
podłączenia z zasilaniem suwnicy. Bez bębna na kabel.
Z dwoma pasami.

JJ

 odwieszenie
P
Pasujące do haka suwnicowego pojedynczych według DIN 15401.
Dopasowanie do wszystkich rozmiarów haków!
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Opcje dodatkowe
Z elektrycznym regulowaniem
jednostek obrotowych
Synchroniczne regulowanie
jednostek.

Przejmowanie ładunku za
pomocą łańcucha

Podwieszenie przesuwne
pod obciążeniem
Za pomocą napędu śrubowego
podwieszenie może się przesuwać pod obciążeniem i ustawiać
nad środkiem ciężkości.

Z zasilaniem akumulatorowym
Wymienne bloki baterii –
do 1000 cykli ładowania.

Produkcja zgodnie z
wymaganiami klienta
Niesynchroniczna regulacja
jednostek napędowych, z
przeznaczeniem do pracy
na dwóch suwnicach itd.
Na zapytanie!

Trawersy

Z ręcznym regulowaniem
jednostek obrotowych
Jednostki są wyposażone w
łożyskowane rolki do łatwiej-szego przesuwania na belce
w określonych odstępach i z
zabezpieczeniem.

Stopy odkładcze
Mocowane po bokach trawersu.
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Rozwiązanie szyte na miarę
Wasz transport – wasze urządzenie do transportu!
Jeżeli nasze standardowe wykonanie nie wystarczy, możemy je
dopasować do Państwa wymogów. Wasze urządzenie do transportu
ładunków może zostać dokładnie skrojone na miarę Waszych potrzeb.
1  Jednostki obrotowe do obrotu elementów balkonowych.
Jedna jednostka obrotowa z silnikiem, druga bez silnika.
Nośność 12.000 kg.
2  Jednostki obrotowe do obrotu profili teleskopowych do żurawi.
Zasilanie z akumulatorów, ok. 120 cykli. Nośność 12.500 kg.

1

2

Trawersy

3  Trawers obrotowy z jednostkami obrotowymi regulowanymi
stopniowo
Do obracania ram samochodów ciężarowych. Pasy pokryte
obustronnie poliuretanem. Dopuszczalne przestawienie pod
obciążeniem do maks. 2°. Nośność 12.000 kg.

3

45
PFEIFER

Urządzenia do podnoszenia, transportu oraz obracania ładunków 11/2018

Rozwiązanie szyte na miarę
4  Trawers obrotowy ze stałych rozstawem pasów
Do obracania prefabrykatów betonowych. Nośność 16.000 kg

4

5  Trawers obrotowy z regulowanymi ręcznie jednostkami
obrotowymi
Sterowanie za pomocą kasety sterującej. Ze stopami odkładczymi i podwieszeniem na zawiesiu łańcuchowym dwucięgnowym.
Nośność 10.000 kg.

Trawersy

6  Trawers obrotowy z regulowanymi ręcznie jednostkami
obrotowymi
Połączenie pasów przeznaczone do przechodzenia przez rolki
napędowe. Jednostki obrotowe wyposażone w rolki do łatwego
przesuwania. Nośność 30.000 kg.
7  Trawers obrotowy do ciężkich ładunków z łańcuchem.
Synchronicznie i niesynchronicznie regulowane jednostki napędowe do wyrównania punktu ciężkości. Ze stalowymi osłonami
na krawędzie mocowanymi magnetycznie. Nośność 130.000 kg.
8  Jednostka napędowa do obrotu ram podwoziowych.
Napędzana elektrycznie jednostka obraca ładunek.
Obustronnie dokręcone adaptery jako element obracający.
Nośność 2.000 kg.

6

5

7

8
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Trawersy specjalne

Zalety produktu
bbEkstremalne ładunki nie stanowią żadnego
problemu!

Naszą siłą jest podnoszenie – nie tylko ciężkich
ładunków o wadze kilkuset ton, ale także ładunków
wyjątkowo długich, szerokich bądź wysokich.

Trawersy

Trawersy do transportu gondoli do elektrowni wiatrowych
w środowisku off-shore

Trawersy do transportu lokomotyw

Z regulowaną długością roboczą
i systemem do łatwiejszego
transportu wózkiem widełkowym.
Możliwość pracy parami na
czterech suwnicach. Nośność
całkowita 70.000 kg.

y też
Lokomotyw
osić!
trzeba podn
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Trawers rurowy do transportu 60-metrowych
śmigieł elektrowni wiatrowych

Trawersy

Modułowy, skręcany na połączeniach kołnierzowych. Podwieszanie
rozmaitych rodzajów śmigieł za pomocą zawiesi wężowych oraz
połączeń zawiesi wężowych z łańcuchami. Podwieszanie całości na
haku za pomocą czterech zawiesi linowych o długości 16 m. Test
obciążenia oraz certyfikat TUV.

Trawers do pracy na dwóch suwnicach
do transportu ciężkich belek betonowych

Dwa trawersy do pracy na dwóch suwnicach do transportu
segmentów betonowych o wadze od 46 t i długości od 35 m.
Punkty mocowania na ładunku są różnie rozmieszczone. Ruchomy
wahacz jest odpowiedzialny za równomierne rozłożenie obciążenia
na kotwach. Transport następuje za pomocą czterech zsynchronizowanych suwnic.
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Pasujący do każdego ładunku
1  Trawers do transportu kontenerów ISO.
Podejmowane za pomocą klamr twist-lock, za- i odryglowanie
następuje przez wciągarkę łańcuchową i przekładnię stożkową.
Nośność 16.000 kg.

1

2  Trawers regulowany do transportu maszyn budowlanych
i rolniczych. Nośność 16.000 kg.
3  Trawers wyrównawczy do transportu segmentów żurawi
jezdnych. Nośność 25.000 kg.
4  Trawers krzyżowy do transportu prefabrykatów betonowych. Regulowany, z elektrycznym napędem śrubowym do
kotew transportowych. Nośność 50.000 kg.

2

Trawersy

5  System trawers do transportu komponentów maszyn. 
Do pracy z czterema suwnicami, z trawersem środkowym.
Długość każdej belki może być regulowana.
Nośność całkowita 70.000 kg.

3

5

4
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Urządzenia do obracania
ładunku na podłożu!

Stół obrotowy rotacyjny
AXXO
Strona 51

Stół obrotowy INVERTO
Strona 53

Obracanie i skręcanie – to proste! Dwa stoły PFEIFER do
każdego zastosowania i do różnych ładunków! Stół obrotowy
rotacyjny AXXO przeznaczony do małych i kompaktowych
ładunków do 10 t lub stół INVERTO do ciężkich i nieporęcznych ładunków do 30 t.
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Stół obrotowy rotacyjny AXXO

Zalety produktu
Stół obrotowy AXXO przeznaczony jest do bezpiecznego i łagodnego
obracania małych, kompaktowych ładunków do 10t o 90°. Szczególnie
odpowiedni do spaletowanych zwojów oraz bębnów.

b Najbardziej ekonomiczny

Dzięki możliwości przenoszenia stołu za pomocą wózka
widłowego, można go stosować niemal wszędzie, a jego
zapotrzebowanie na miejsce ograniczyć do minimum, gdyż
za- i rozładunek następuje z tej samej strony. Zasilanie
odbywa dzięki podłączeniu do gniazda 400 V.

b Elastyczny w obsłudze

Odpowiedni do różnych ładunków takich jak spaletowane wiązki,
zwoje, bele papieru, bębny z kablami oraz formy wtryskowe.
Oś obrotu przechodzi przez środek ciężkości ładunku, co
niweluje dodatkowy moment obrotowy, a proces obracania
przebiega bardzo łagodnie. Falownik nie jest potrzebny.

b Bezpieczny dla Państwa i dla ładunku!

Można zrezygnować z drogich systemów ochronnych,
jak np. ogrodzenia zabezpieczające!

b Wbudowany licznik cykli pracy

Wspiera Państwa w ustaleniu żywotności urządzenia, a także
podejmowaniu decyzji na temat działań odnoszących się do
konserwacji i utrzymania.

Wykonanie standardowe
J

Bezpieczne urządzenie
Proces obrotu jest każdorazowo w każdej pozycji do zatrzymania.
Dwie lampy ostrzegawcze sygnalizują operację obracania.
Dodatkowo występuje także sygnał akustyczny.

J

Ładowanie
Za- i rozładunek następują z tej samej strony stołu. Urządzenie
jest odpowiednie do przejmowania ładunku z wózków widłowych
oraz c-haków.

J

Obsługa
Sterowanie radiowe

J

Dostawa
Urządzenie dostarczane jest w stanie gotowym do
użycia z gniazdkiem 400 V CEE. Wraz z wbudowanym
licznikiem cykli pracy.

Urządzenia do obracania ładunków

b Łagodne obracanie zdefiniowane na nowo

cy!
Typ zwycięzdy Blechnet i nagrody

nagro
2015.
Zwycięzca
Blechexpo
na targach
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Warianty produktu

Urządzenia do obracania ładunków

Nośność
t

Średnica zewnętrzna
ładunku maks.
mm

Szerokość ładunku maks.
mm

Czas obrotu
s

Nr katalogowy

2

1200

800

40

278417

6

1500

1000

40

278418

6

1800

600

40

278419

10

2000

1200

60

278420

Opcje dodatkowe
Kliny do okrągłych ładunków
Do zabezpieczenia przed
poruszeniem się leżących
ładunków takich jak zwoje, kręgi,
bębny itp. Przykręcane do
powierzchni łoża. Zestaw składa
się z dwóch wymienialnych sztuk
(jeden klin na jedną powierzchnię
łoża).

Dodatkowa wnęka na stole
Do łatwiejszego i za- i rozładunku
za pomocą c-haka.

Bębnowy przedłużacz kablowy
Długość kabla 15 m.

Produkcja zgodnie z
wymaganiami klienta
Na zapytanie!
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Stół obrotowy INVERTO

Zalety produktu
Stół obrotowy INVERTO przeznaczony jest do bezpiecznego i
łagodnego obracania ciężkich i nieporęcznych ładunków do 30 t o 90°.
Szczególnie odpowiedni do form wtryskowych, zwojów blach i bel
papieru.

b Łagodny

dzięki falownikowi proces obracania rozpoczyna się i
kończy powoli, aby w środkowej części, poprzez szybszy
obrót, możliwie skrócić czas pracy!

b Bezpieczny

dzięki ogrodzeniu lub wbudowanej listwie rozłączeniowej
(patrz wykonanie standardowe „Pakiet bezpieczeństwa”).
urządzenie można łatwo transportować za pomocą wózka
widłowego w wymagane miejsce. Gniazdo 400V wystarczy,
aby zapewnić zasilanie.

b Elastyczny

dzięki różnym wariantom łoża:
 do zwojów blach: dwie lub jedna część łoża z wnęką po
środku, do łatwiejszego za- i rozładunku za pomocą c-haka
 do form wtryskowych: oba łoża bez wnęki

b Wbudowany licznik cykli pracy

Wspiera Państwa w ustaleniu żywotności urządzenia, a także
podejmowaniu decyzji na temat działań odnoszących się do
konserwacji i utrzymania.

Wykonanie standardowe
J

Napęd
Napęd obrotowy 2-łańcuchowy

J

Instalacja bezpieczeństwa
Proces obrotu można w każdej chwili zatrzymać. Dwie lampy
ostrzegawcze sygnalizują pracę urządzenia. Ponadto podczas
pracy powstaje sygnał akustyczny.

J

Obsługa
Sterowanie radiowe (przy wbudowanych listwach
rozłączeniowych) lub sterowanie ze standardowej kasety
(przy zastosowaniu ogrodzenia zabezpieczającego).

J

Dostawa
Urządzenie gotowe do użycia z gniazdem 400 V CEE.
Podłączenie zasilania, ewentualnie prace związane z
posadowieniem/mocowaniem do podłoża stołu pozostaje
w gestii zamawiającego.
Wbudowany licznik cykli pracy

PFEIFER

J

Opcjonalny pakiet bezpieczeństwa
Listwy rozłączeniowe: Listwy są wbudowane na korpusie stołu
(po obu stronach), rozłączają zasilanie w przypadku zagrożenia
zgnieceniem lub zakleszczenia.
lub
Ogrodzenie ze stanowiskiem sterującym i sygnalizacją:
Płot ochronny z nadajniko-odbiornikiem, lustrem obrotowym
i kanałem na przewód. Prosty do ustawienia na miejscu.

Urządzenia do obracania ładunków

b Mobilny

czterech
Dostępny w
…
rozmiarach
do 2 t
Rozmiar 0:
2 do 8 t
Rozmiar 1:
8 do 15 t
Rozmiar 2:
15 o 30 t
Rozmiar 3:
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Urządzenia do obracania ładunków

Opcje dodatkowe
Łoże z pryzmą do okrągłych
ładunków – np. zwoje
Dopasowana do łoża, z
tworzywa sztucznego do
zabezpieczania zwojów
przez zsunięciem, przykręcana
do łoża. Wymienialna.

Nakładki ochronne dla
wrażliwych ładunków
Nakładki z poliuretanu wsuwane
w szyny na łożu. Wymienialne.

Mechanizm obrotu o 180°
Zintegrowany z korpusem stołu –
z wysokiej jakości mechanizmem
obrotowym do obracania stołu o
180°. Dzięki temu za- i rozładunek jest możliwy z tego samego
miejsca.

Bębnowy przedłużacz kablowy
Długość kabla 15 m.

Produkcja zgodnie z
wymaganiami klienta
Na zapytanie!

Bezpieczny w użyciu

Zawiesia pracujące na ostrej
 inne ryzykowne i niebezpiecz…
krawędzi szybciej się zużywają i ne metody obrotu nie będą
stwarzają niebezpieczeństwo zer- potrzebne!
wania. Przy za małym rozstawie
punktów zaczepowych olinowania
suwnic pracują pod niedozwolonym kątem …

Duże i nieporęczne ładunki
mogą być obracane bezpiecznie,
szybko i bez wykorzystania
suwnicy!
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Rozwiązanie szyte na miarę
1  Stół obrotowy do pakietów blachy. Do rozpaletowania blach.
Nośność 5.000 kg.

1

2  Stół obrotowy przejezdny na szynach. Do obracania zwojów
blach. Przejazd stołu na szynach na platformie zasilanej bateriami. Proces obracania następuje przez stacjonarne podłączenie
zasilania. Nośność 20.000 kg.
3  Stół obrotowy do dużych ładunków. Do obracania dużych
form wtryskowych. Wymiary łoża 3000 x 2000 x 3000 mm.
Nośność 32.000 kg.
4  Stół obrotowy do rolek włókniny. Do obracania rolek
włókniny składowanych na paletach. Najazd wózkiem widłowym.
Nośność 1.000 kg.
5  Stół obrotowy z ogrodzeniem zabezpieczającym
7  INVERTO 8 z mechanizmem obrotowym 180°
Ze specjalnym podejmowaniem zwojów.

2

3

4

7

5

Urządzenia do obracania ładunków

6  INVERTO 15 z nakładkami ochronnymi

6
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Znajdź odpowiedny stół dla siebie

AXXO

INVERTO

Ładunek

 ompaktowe, małe ładunki do 10 t
K
Szczególnie zalecane do
JJ pakietów taśm stalowych
JJ zwojów blachy
JJ szpul

Ciężkie, nieporęczne ładunki do 30 t
Szczególnie zalecane do
JJ matryc
JJ form wtryskowych
JJ zwojów blachy
JJ bel papieru

Załadunek
Rozładunek

Załadunek i rozładunek z tej samej strony
Szczególnie zalecane do
JJ wózków widłowych
JJ c-haków

Załadunek i rozładunek z przeciwnych stron
Szczególnie zalecane do
JJ wózków widłowych
JJ c-haków
JJ chwytaków teleskopowych

Wymagane miejsce

Niewielki obszar roboczy

Wymagany dostęp z dwóch stron stołu

Bezpieczeństwo

Nie są wymagane dodatkowe systemy
zabezpieczeń

Listwy bezpieczeństwa lub bariera
z fotokomórkami
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Doświadczenie naszych ekspertów

 d ponad 40 lat rozwijamy nasze urządzenia do transO
portu ładunków we wszystkich branżach i indywidualnie
dopasowujemy je do Państwa potrzeb. Mogą Państwo
zaufać marce PFEIFER.
Wprowadzamy technikę w zastosowania praktyczne –
większe bezpieczeństwo i elastyczność dla mobilnej
pracy!
Tworzymy wartość dodaną – obiecujemy, że nasze
produkty będą się wyróżniać!
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Podnoszenie – Z pasją!

Rolki papieru, walce, zwoje blach – różne ładunki stawiają
różne wymagania, Państwu i nam! Konstruujemy, rozwijamy,
produkujemy i podnosimy – urzeczywistniamy wymagania.
Tworzymy bezpieczne urządzenia do transportu, które
spełniają Państwa wymogi i zapewniają efektywny przebieg
danych procesów. Każdego dnia, z entuzjazmem i z pasją.
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Czy wiedzą Państwo, że …

… rozwinęliśmy i ulepszyliśmy nasz napęd
blokujący?
Nasz nowy napęd blokujący pracuje teraz jeszcze bardziej bezpiecznie i efektywnie, a ponadto łączy bezpieczeństwo napędu śrubowego
z ekonomicznymi zaletami napędu na łańcuch rolkowy.

… możemy odwiedzić Państwa w celu odebrania
urządzenia i szkolenia?
Dokonujemy odbiorów naszych urządzeń oraz przeprowadzamy
szkolenia dla personelu odnośnie do obsługi i konserwacji. Z
pierwszym uruchomieniem urządzenia nie kończy się jednak nasz
współpraca – służymy pomocą przez cały czas użytkownika naszych
urządzeń.

… zrobiliśmy pierwszy krok z naszymi chwytakami
teleskopowymi w kierunku „Condition Monitoring”?
Tworzymy prawdziwą wartość dodaną z danych, które podnoszą
bezpieczeństwo użytkowników na wyższy poziom i pomagają we
właściwym utrzymaniu urządzenia. Prawidłowy stan urządzenia
można kontrolować za pomocą jednego kliknięcia wszędzie na
całym świecie.

Więcej aktualności i informacji znajdą Państwo
w Internecie na  www.pfeifer.info lub pod
telefonem 071-39807-60.
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Wrocław

Schifﬂange

Knonau

Memmingen
Asten

W zakładce Kontakt na naszej
stronie internetowej znajdą Państwo adresy wszystkich oddziałów
PFEIFER. Na całym świecie.

www.pfeifer.info
Czekamy na Ciebie!
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Madrid

