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الصورة: رافعة قنطرية متحركة من األلومنيوم،
نموذج ثابت، مزودة بعارضة واحدة  

عارضة من األلومنيوم قابلة لالنفصال والتوصيل على التوالي

العارضة المصنوعة من األلومنيوم والقابلة لالنفصال 
والتوصيل على التوالي!

هذه اإلضافة األخيرة هي نتيجة تطوير آخر لمجموعتنا المنوعة 
الواسعة من الرافعات والملحقات. ومن خالل التطلعات الخاصة 

بنا في التحسين، نقدم لكم اآلن العارضة المصنوعة من 
األلومنيوم والقابلة لالنفصال والتوصيل على التوالي.

ابتكار لعمالئنا
انطالًقا من رغباتكم في السرعة واالبتكار والتحسين، فضالً عن 

توفير منتجات تتميز بجودة متطورة، نود أن نلهمكم.
وبما أننا قادرون على توفير حوامل جانبية من األلومنيوم في 

ظل وجود بديل لقابلية الطي، فقد قمنا اآلن بتحويل الجزء 
األكثر طوالً وإرهاًقا في برنامج التسليم لدينا إلى عارضة من 

األلومنيوم قابلة لالنفصال والتوصيل على التوالي.
ويمكن أيًضا استخدام إحدى قطعتي العارضة المنفصلتين 

كعارضة واحدة من األلومنيوم.

توفير مزيد من المساحة
شراء رافعة قنطرية متحركة كاملة من األلومنيوم  

بما في ذلك العارضة المصنوعة من األلومنيوم والقابلة     
لالنفصال والتوصيل على التوالي.  

ترقية الرافعة القنطرية المتحركة المصنوعة من األلومنيوم  
الموجودة بالفعل لديك.  

هذه العارضة المصنوعة من األلومنيوم والقابلة لالنفصال 
والتوصيل على التوالي تناسب الرافعات القنطرية المتحركة 

المصنوعة من األلومنيوم الواردة بالتفصيل في الصفحات من 
30 إلى 34.

يتألف رقم الصنف مما يلي:

رافعة قنطرية متحركة جديدة من األلومنيوم: رقم صنف
الرافعة القياسية )يرجى مقارنة الصفحات من 30 إلى 34( -10

أمثلة:
رافعة قنطرية متحركة من األلومنيوم، قابلة للتحريك تحت الحمل، 

متوسطة الحجم، سعة التحميل 1000 كلغ
مزودة بعارضة "قياسية" من األلومنيوم، طول العارضة 4000 مم:  

الصنف رقم 1481040  
مزودة بعارضة من األلومنيوم "قابلة لالنفصال والتوصيل على    

التوالي"، طول العارضة 4000 مم:  
رقم الصنف 10-1481040  
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رافعات قنطرية متحركة من األلومنيوم، قابلة للتحريك تحت الحمل، السعة 1000 كلغ و1500

مع هذا المزيج، يمكن تحريك الرافعة 
القنطرية المتحركة المصنوعة من األلومنيوم 

بالطول أو إلى الجانب بشكل صحيح. 
ومع إطالق االتجاه الثابت، يمكن تحريك 

الرافعة بحرية. 
ومع استخدام نظام الفرامل، يمكن تركيب 

الرافعة بشكل آمن.
Ri-الصنف-رقم جسر الرافعة القياسي

 على سبيل المثال الصنف-رقم
Ri-1481040

سطح التشغيل  -  
يضمن سطح التشغيل الذي يتميز     

بالسماكة ومقاومة التآكل   
متانة طويلة العمر   

مع عجلة متكاملة وفرملة  -
ذات محمل حلقي دّوار  
قطر العجلة: 250 مم  -
عرض العجلة: 85 مم  -

تتوافر هذه اإلطارات للرافعة القنطرية 
المتحركة المصنوعة من األلومنيوم ذات سعة 

تحميل 1000 كلغ. 
PU-الصنف-رقم جسر الرافعة القياسي

 على سبيل المثال الصنف-رقم
PU-1481040

مع 4 عجالت من الصلب
بطانة متينة من البولي يوريثان  -

مع عجلة متكاملة وفرملة  -
ذات محمل حلقي دّوار  

 °90 x 4 باتجاه ثابت بزاوية  - 
)يرجى االطالع على الرمز(  

قطر العجلة: 200 مم  -
عرض العجلة: 50 مم  -

حسب الطلب، تتوافر أيًضا الرافعات القنطرية 
المتحركة المصنوعة من األلومنيوم لدينا مع 

المجموعة المتنوعة التالية من العجالت:

مع 4 عجالت من الصلب
مع إطارات متينة مطاطية صلبة وفائقة  -

المرونة )شكل التجويف(  
3-مكونات-إطارات  -

قاعدة اإلطار  -  
قلب سلك الفوالذ - موضوع في   

ُمركب مطاطي متين –    
مضمون بحيث ينطبق بإحكام على   

الحافة   
وسادة فورية  -  

تضمن امتصاص الصدمات وتخميد     
االهتزازات، من أجل مقاومة      

التدحرج   

حاملين جانبيين قابلين للطي مع  
حامالً متحرًكا مزوًدا بفرملة  تتضمن 

يدوية   
أداة تعديل أفقية متكاملة تتضمن 

إطارات مطاطية صلبة

ارتفاع قابل للتعديل

قابلية الفصل

قابلية التعديل
قابلية التعديل

قابلية الطي

رافعات قنطرية متحركة من األلومنيوم

اتجاه ثابت
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رافعات قنطرية متحركة من األلومنيوم، قابلة للتحريك تحت الحمل، عالية
حاملين جانبيين قابلين للطي مع  
حامالً متحرًكا مزوًدا بفرملة تتضمن 

يدوية   
أداة تعديل أفقية متكاملة تتضمن 

البيانات الفنية
1491040 1491540 رقم الصنف

1000 1500 كلغ سعة التحميل

4000 4000 مم طول العارضة

71 x 71 71 x 71 مم دعامة العارضة

50 x 200 60 x 220 مم شكل العارضة

الُجْلبة x 92 92 مم، بطول 380 مم؛ حد الجانبين
مع وصلة للمشبك؛

قطعة النهاية حد الجانبين
مبيت العارضة

207 215 كلغ الوزن الكلي

31 39 كلغ عارضة من األلومنيوم

79 x 2 79 x 2 كلغ الحامل الجانبي

8 8 كلغ الحامل المتحرك

10 10 كلغ أداة التعديل األفقية

تجدون نظرة عامة حول هذه الرافعة القنطرية المتحركة المصنوعة من األلومنيوم في صفحة 31.

ملحقات
.........................صفحة 78 كتيفة جدارية   
............................صفحة 80 ناقل رافعة   
....................صفحة 81 رافعة ذات سلسلة   
رافعة كهربائية ذات سلسلة ..........صفحة 82  
.........صفحة 83 نظام كابالت / مصدر طاقة   

شريط توجيه يدوي للحامل  
..............................صفحة 84 المتحرك   
...........................صفحة 84 ونش يدوي   
صندوق للنقل......................................  
...............................صفحة 86 والتعبئة   
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بدائل
عجالت باتجاه ثابت ..................صفحة 35  
..............صفحة 35 إطارات مطاطية صلبة   

عارضة من األلومنيوم  
قابلة لالنفصال  

..............صفحة 36 والتوصيل على التوالي   
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رافعات قنطرية متحركة من األلومنيوم، قابلة للتحريك تحت الحمل، متوسطة الحجم
حاملين جانبيين قابلين للطي مع  
حامالً متحرًكا مزوًدا بفرملة تتضمن 

يدوية   
أداة تعديل أفقية متكاملة تتضمن 

البيانات الفنية
1481040 1481540 رقم الصنف

1000 1500 كلغ سعة التحميل

4000 4000 مم طول العارضة

71 x 71 71 x 71 مم دعامة العارضة

50 x 200 60 x 220 مم شكل العارضة

الُجْلبة x 92 92 مم، بطول 380 مم؛ حد الجانبين
مع وصلة للمشبك؛

قطعة النهاية حد الجانبين
مبيت العارضة

189 197 كلغ الوزن الكلي

31 39 كلغ عارضة من األلومنيوم

70 x 2 70 x 2 كلغ الحامل الجانبي

8 8 كلغ الحامل المتحرك

10 10 كلغ أداة التعديل األفقية

تجدون نظرة عامة حول هذه الرافعة القنطرية المتحركة المصنوعة من األلومنيوم في صفحة 31.

بدائلملحقات
.........................صفحة 78 كتيفة جدارية   
............................صفحة 80 ناقل رافعة   
....................صفحة 81 رافعة ذات سلسلة   
رافعة كهربائية ذات سلسلة ..........صفحة 82  
.........صفحة 83 نظام كابالت / مصدر طاقة   

شريط توجيه يدوي للحامل  
..............................صفحة 84 المتحرك   
...........................صفحة 84 ونش يدوي   
...............صفحة 86 صندوق للنقل والتعبئة   

عجالت باتجاه ثابت ..................صفحة 35  
..............صفحة 35 إطارات مطاطية صلبة   

عارضة من األلومنيوم  
قابلة لالنفصال  

..............صفحة 36 والتوصيل على التوالي   
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رافعات قنطرية متحركة من األلومنيوم، قابلة للتحريك تحت الحمل، صغيرة الحجم
حاملين جانبيين قابلين للطي مع  
حامالً متحرًكا مزوًدا بفرملة تتضمن 

يدوية   
أداة تعديل أفقية متكاملة تتضمن 

البيانات الفنية
1471040 1471540 رقم الصنف

1000 1500 كلغ سعة التحميل

4000 4000 مم طول العارضة

71 x 71 71 x 71 مم دعامة العارضة

50 x 200 60 x 220 مم شكل العارضة

الُجْلبة x 92 92 مم، بطول 380 مم؛ حد الجانبين
مع وصلة للمشبك؛

قطعة النهاية حد الجانبين
مبيت العارضة

167 175 كلغ الوزن الكلي

31 39 كلغ عارضة من األلومنيوم

59 x 2 59 x 2 كلغ الحامل الجانبي

8 8 كلغ الحامل المتحرك

10 10 كلغ أداة التعديل األفقية

تجدون نظرة عامة حول هذه الرافعة القنطرية المتحركة المصنوعة من األلومنيوم في صفحة 31.

ملحقات بدائل
.........................صفحة 78 كتيفة جدارية   
............................صفحة 80 ناقل رافعة   
....................صفحة 81 رافعة ذات سلسلة   
رافعة كهربائية ذات سلسلة ..........صفحة 82  
.........صفحة 83 نظام كابالت / مصدر طاقة   

شريط توجيه يدوي للحامل  
..............................صفحة 84 المتحرك   
...........................صفحة 84 ونش يدوي   
...............صفحة 86 صندوق للنقل والتعبئة   

عجالت باتجاه ثابت ..................صفحة 35  
..............صفحة 35 إطارات مطاطية صلبة   

عارضة من األلومنيوم  
قابلة لالنفصال  

..............صفحة 36 والتوصيل على التوالي   

1490لق التي لتحسين
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 رافعات قنطرية متحركة من األلومنيوم، قابلة للتحريك تحت الحمل،
سعة التحميل 1000 كلغ و1500 كلغ

 سعة 
التحميل طول العارضة 

نقطة التعليق عند 
مسمار ربط الحامل 

المتحرك 
االرتفاع الكلي 

الحافة السفلية للعارضة 
المصنوعة من 

األلومنيوم 
نطاق 

التعديل  الحامل الجانبي  الوزن رقم الصنف 

العرض 
الواضح  اإلجمالي  الحد األدنى الحد 

األقصى الحد األدنى الحد 
األقصى الحد األدنى الحد 

األقصى
دعامة 

العارضة  العرض االرتفاع

كلغ مم مم مم مم مم مم مم مم مم مم مم كلغ

تجدون تفاصيل خاصة بهذه الرافعة القنطرية المتحركة المصنوعة من األلومنيوم في صفحة 32. صغيرة

1000 4000 4100 1730 2130 2110 2510 1820 2220 400 1490 1430 167 1471040

1500 4000 4100 1730 2130 2110 2510 1800 2200 400 1490 1430 175 1471540

تجدون تفاصيل خاصة بهذه الرافعة القنطرية المتحركة المصنوعة من األلومنيوم في صفحة 33. متوسطة

1000 4000 4100 2170 3020 2550 3400 2260 3110 850 2000 1870 189 1481040

1500 4000 4100 2170 3020 2550 3400 2240 3090 850 2000 1870 197 1481540

تجدون تفاصيل خاصة بهذه الرافعة القنطرية المتحركة المصنوعة من األلومنيوم في صفحة 34. عالية

1000 4000 4100 2500 3800 2880 4180 2590 3890 1300 2320 2140 207 1491040

1500 4000 4100 2500 3800 2880 4180 2570 3870 1300 2320 2140 215 1491540
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