
54

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

العارضة المزدوجة 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 المزدوجة 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 مزدوجة من 

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

كعارضة مزدوجة مستقلة من األلومنيوم.

توفير مزيد من المساحة
شراء رافعة قنطرية متحركة كاملة من األلومنيوم  

بما في ذلك العارضة المزدوجة المصنوعة من األلومنيوم   
والقابلة لالنفصال

والتوصيل على التوالي.  
ترقية الرافعة القنطرية المتحركة المصنوعة من األلومنيوم  

الموجودة بالفعل لديك.  

هذه العارضة المزدوجة المصنوعة من األلومنيوم والقابلة 
لالنفصال والتوصيل على التوالي

تناسب الرافعات القنطرية المتحركة المصنوعة من األلومنيوم 
الواردة بالتفصيل في الصفحات من 46 إلى 53. 

عارضة مزدوجة من األلومنيوم قابلة لالنفصال والتوصيل على التوالي

يتألف رقم الصنف مما يلي:

رافعة قنطرية متحركة جديدة من األلومنيوم: رقم صنف
الرافعة القياسية )يرجى مقارنة الصفحات من 46 إلى 53( -10

أمثلة:
رافعة قنطرية متحركة من األلومنيوم، قابلة للتحريك تحت الحمل،
مزودة بعارضة مزدوجة، متوسطة الحجم، سعة التحميل 2000 كلغ
مزودة بعارضة "قياسية" من األلومنيوم، طول العارضة 4000 مم:  

الصنف رقم 14502040  
مزودة بعارضة مزدوجة من األلومنيوم "قابلة لالنفصال والتوصيل   

 على التوالي"، طول العارضة 4000 مم:
الصنف رقم 10-14502040
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رافعات قنطرية متحركة من األلومنيوم

حاملين جانبيين قابلين للطي مع  
حامالً متحرًكا مزوًدا بفرملة تتضمن 

يدوية ومثبًتا باألعلى   
أداة تعديل أفقية متكاملة تتضمن 

ركائز للعارضة تتضمن 

 رافعات قنطرية متحركة من األلومنيوم، قابلة للتحريك تحت الحمل، مزودة بعارضة مزدوجة،
سعة التحميل 3000 كلغ، عالية

بدائل 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   
...............صفحة 86 صندوق للنقل والتعبئة   

عارضة من األلومنيوم  
قابلة لالنفصال  

............. صفحة 54 والتوصيل على التوالي   

البيانات الفنية

تجدون نظرة عامة حول هذه الرافعة القنطرية المتحركة المصنوعة من األلومنيوم في صفحة 47.

14603040 14603050 رقم الصنف

3000 3000 كلغ سعة التحميل

4000 5000 مم طول العارضة

81 x 81 81 x 81 مم دعامة العارضة

60 x 220 *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

250 250 مم العرض الواضح للعارضة 
المصنوعة من األلومنيوم

348 406 كلغ الوزن الكلي

39 x 2 68 x 2 كلغ عارضة من األلومنيوم

110 x 2 110 x 2 كلغ الحامل الجانبي

17 17 كلغ الحامل المتحرك

23 23 كلغ أداة التعديل األفقية

10 10 كلغ ركائز العارضة

* مع سماكة أكبر للشكل )نحو الداخل(

5100 / 4100
5000 / 4000

400 290

21
9042

70
 - 

31
20

41
80

 - 
30

30

2220 600

4310 / 3310
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 رافعات قنطرية متحركة من األلومنيوم، قابلة للتحريك تحت الحمل، مزودة بعارضة مزدوجة،
سعة التحميل 2000 كلغ، عالية

حاملين جانبيين قابلين للطي مع  
حامالً متحرًكا مزوًدا بفرملة تتضمن 

يدوية ومثبًتا باألعلى   
أداة تعديل أفقية متكاملة تتضمن 

ركائز للعارضة تتضمن 

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   

عارضة من األلومنيوم  
قابلة لالنفصال  

............. صفحة 54 والتوصيل على التوالي   

البيانات الفنية

تجدون نظرة عامة حول هذه الرافعة القنطرية المتحركة المصنوعة من األلومنيوم في صفحة 47.

14602040 14602050 14602060 14602070 14602080 رقم الصنف

2000 2000 2000 2000 2000 كلغ سعة التحميل

4000 5000 6000 7000 8000 مم طول العارضة

81 x 81 81 x 81 81 x 81 81 x 81 81 x 81 مم دعامة العارضة

60 x 220 60 x 220 60 x 220 60 x 220 *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

250 250 250 250 250 مم العرض الواضح للعارضة 
المصنوعة من األلومنيوم

348 366 384 402 484 كلغ الوزن الكلي

39 x 2 48 x 2 57 x 2 66 x 2 107 x 2 كلغ عارضة من األلومنيوم

110 x 2 110 x 2 110 x 2 110 x 2 110 x 2 كلغ الحامل الجانبي

17 17 17 17 17 كلغ الحامل المتحرك

23 23 23 23 23 كلغ أداة التعديل األفقية

10 10 10 10 10 كلغ ركائز العارضة

* مع سماكة أكبر للشكل )نحو الداخل(

8100 / 7100 / 6100 / 5100 / 41008000 / 7000 / 6000 / 5000 / 4000
7310 / 6310 / 5310 / 4310 / 3310

400 290

21
9042

70
 - 

31
20

41
80

 - 
30

30

2220 600
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البيانات الفنية

حاملين جانبيين قابلين للطي مع  
حامالً متحرًكا مزوًدا بفرملة تتضمن 

يدوية ومثبًتا باألعلى   
أداة تعديل أفقية متكاملة تتضمن 

ركائز للعارضة تتضمن 

 رافعات قنطرية متحركة من األلومنيوم، قابلة للتحريك تحت الحمل، مزودة بعارضة مزدوجة،
سعة التحميل 3000 كلغ، متوسطة الحجم

بدائل 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   
...............صفحة 86 صندوق للنقل والتعبئة   

عارضة من األلومنيوم  
قابلة لالنفصال  

............. صفحة 54 والتوصيل على التوالي   

تجدون نظرة عامة حول هذه الرافعة القنطرية المتحركة المصنوعة من األلومنيوم في صفحة 47.

14503040 14503050 رقم الصنف

3000 3000 كلغ سعة التحميل

4000 5000 مم طول العارضة

81 x 81 81 x 81 مم دعامة العارضة

60 x 220 *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

250 250 مم العرض الواضح للعارضة 
المصنوعة من األلومنيوم

326 384 كلغ الوزن الكلي

39 x 2 68 x 2 كلغ عارضة من األلومنيوم

99 x 2 99 x 2 كلغ الحامل الجانبي

17 17 كلغ الحامل المتحرك

23 23 كلغ أداة التعديل األفقية

10 10 كلغ ركائز العارضة

* مع سماكة أكبر للشكل )نحو الداخل(

رافعات قنطرية متحركة من األلومنيوم

5100 / 4100
5000 / 4000

400 290

18
8034

70
 - 

27
20

33
70

 - 
26

20

1870 600

4310 / 3310
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ملحقات بدائل

 رافعات قنطرية متحركة من األلومنيوم، قابلة للتحريك تحت الحمل، مزودة بعارضة مزدوجة،
سعة التحميل 2000 كلغ، متوسطة الحجم

حاملين جانبيين قابلين للطي مع  
حامالً متحرًكا مزوًدا بفرملة  تتضمن 

يدوية ومثبًتا باألعلى   
أداة تعديل أفقية متكاملة تتضمن 

ركائز للعارضة تتضمن 

.........................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   

عارضة من األلومنيوم  
قابلة لالنفصال  

............. صفحة 54 والتوصيل على التوالي   

البيانات الفنية

تجدون نظرة عامة حول هذه الرافعة القنطرية المتحركة المصنوعة من األلومنيوم في صفحة 47.

14502040 14502050 14502060 14502070 14502080 رقم الصنف

2000 2000 2000 2000 2000 كلغ سعة التحميل

4000 5000 6000 7000 8000 مم طول العارضة

81 x 81 81 x 81 81 x 81 81 x 81 81 x 81 مم دعامة العارضة

60 x 220 60 x 220 60 x 220 60 x 220 *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

250 250 250 250 250 مم العرض الواضح للعارضة 
المصنوعة من األلومنيوم

326 344 362 380 462 كلغ الوزن الكلي

39 x 2 48 x 2 57 x 2 66 x 2 107 x 2 كلغ عارضة من األلومنيوم

99 x 2 99 x 2 99 x 2 99 x 2 99 x 2 كلغ الحامل الجانبي

17 17 17 17 17 كلغ الحامل المتحرك

23 23 23 23 23 كلغ أداة التعديل األفقية

10 10 10 10 10 كلغ ركائز العارضة

* مع سماكة أكبر للشكل )نحو الداخل(

8100 / 7100 / 6100 / 5100 / 41008000 / 7000 / 6000 / 5000 / 4000
7310 / 6310 / 5310 / 4310 / 3310

400 290

18
8034

70
 - 

27
20

33
70

 - 
26

20

1870 600
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14403040 14403050 رقم الصنف

3000 3000 كلغ سعة التحميل

4000 5000 مم طول العارضة

81 x 81 81 x 81 مم دعامة العارضة

60 x 220 *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

250 250 مم العرض الواضح للعارضة 
المصنوعة من األلومنيوم

300 358 كلغ الوزن الكلي

39 x 2 68 x 2 كلغ عارضة من األلومنيوم

86 x 2 86 x 2 كلغ الحامل الجانبي

17 17 كلغ الحامل المتحرك

23 23 كلغ أداة التعديل األفقية

10 10 كلغ ركائز العارضة

* مع سماكة أكبر للشكل )نحو الداخل(

 رافعات قنطرية متحركة من األلومنيوم، قابلة للتحريك تحت الحمل، مزودة بعارضة مزدوجة،
سعة التحميل 3000 كلغ، صغيرة الحجم

بدائلملحقات

رافعات قنطرية متحركة من األلومنيوم

حاملين جانبيين قابلين للطي مع  
حامالً متحرًكا مزوًدا بفرملة تتضمن 

يدوية ومثبًتا باألعلى   
أداة تعديل أفقية متكاملة تتضمن 

ركائز للعارضة تتضمن 

.........................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   

عارضة من األلومنيوم  
قابلة لالنفصال  

............. صفحة 54 والتوصيل على التوالي   

البيانات الفنية

تجدون نظرة عامة حول هذه الرافعة القنطرية المتحركة المصنوعة من األلومنيوم في صفحة 47.

5100 / 4100
5000 / 4000
4310 / 3310

400 290

14
3025

60
 - 

22
10

24
70

 - 
21

20

1350 600
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 رافعات قنطرية متحركة من األلومنيوم، قابلة للتحريك تحت الحمل، مزودة بعارضة مزدوجة،
سعة التحميل 2000 كلغ، صغيرة الحجم.

حاملين جانبيين قابلين للطي مع  
حامالً متحرًكا مزوًدا بفرملة تتضمن 

يدوية ومثبًتا باألعلى   
أداة تعديل أفقية متكاملة تتضمن 

ركائز للعارضة تتضمن 

تجدون نظرة عامة حول هذه الرافعة القنطرية المتحركة المصنوعة من األلومنيوم في صفحة 47.

.........................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   

عارضة من األلومنيوم  
قابلة لالنفصال  

............. صفحة 54 والتوصيل على التوالي   

البيانات الفنية

ملحقات بدائل

14402040 14402050 14402060 14402070 14402080 رقم الصنف

2000 2000 2000 2000 2000 كلغ سعة التحميل

4000 5000 6000 7000 8000 مم طول العارضة

81 x 81 81 x 81 81 x 81 81 x 81 81 x 81 مم دعامة العارضة

60 x 220 60 x 220 60 x 220 60 x 220 *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

250 250 250 250 250 مم العرض الواضح للعارضة 
المصنوعة من األلومنيوم

300 318 336 354 436 كلغ الوزن الكلي

39 x 2 48 x 2 57 x 2 66 x 2 107 x 2 كلغ عارضة من األلومنيوم

86 x 2 86 x 2 86 x 2 86 x 2 86 x 2 كلغ الحامل الجانبي

17 17 17 17 17 كلغ الحامل المتحرك

23 23 23 23 23 كلغ أداة التعديل األفقية

10 10 10 10 10 كلغ ركائز العارضة

* مع سماكة أكبر للشكل )نحو الداخل(

8100 / 7100 / 6100 / 5100 / 41008000 / 7000 / 6000 / 5000 / 4000
7310 / 6310 / 5310 / 4310 / 3310

400

600

290

14
3025

60
 - 

22
10

24
70

 - 
21

20

1350
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 رافعات قنطرية متحركة من األلومنيوم، قابلة للتحريك تحت الحمل، مزودة بعارضة مزدوجة،
 سعة التحميل 2000 كلغ و3000 كلغ

 سعة 
التحميل طول العارضة 

نقطة التعليق عند 
مسمار ربط الحامل 

المتحرك 
االرتفاع الكلي 

الحافة السفلية 
للعارضة المزدوجة 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 صفحتي 48 و49. صغيرة

2000 4000 4100 2120 2470 2210 2560 1860 2210 350 600/1350 1430 300 14402040
2000 5000 5100 2120 2470 2210 2560 1860 2210 350 600/1350 1430 318 14402050
2000 6000 6100 2120 2470 2210 2560 1860 2210 350 600/1350 1430 336 14402060
2000 7000 7100 2120 2470 2210 2560 1860 2210 350 600/1350 1430 354 14402070
2000 8000 8100 2120 2470 2210 2560 1860 2210 350 600/1350 1430 436 14402080
3000 4000 4100 2120 2470 2210 2560 1860 2210 350 600/1350 1430 300 14403040
3000 5000 5100 2120 2470 2210 2560 1860 2210 350 600/1350 1430 358 14403050

تجدون تفاصيل خاصة بهذه الرافعة القنطرية المتحركة المصنوعة من األلومنيوم في صفحتي 50 و51. متوسطة
2000 4000 4100 2620 3370 2720 3470 2350 3110 750 600/1870 1880 326 14502040
2000 5000 5100 2620 3370 2720 3470 2350 3110 750 600/1870 1880 344 14502050
2000 6000 6100 2620 3370 2720 3470 2350 3110 750 600/1870 1880 362 14502060
2000 7000 7100 2620 3370 2720 3470 2350 3110 750 600/1870 1880 380 14502070
2000 8000 8100 2620 3370 2720 3470 2350 3110 750 600/1870 1880 462 14502080
3000 4000 4100 2620 3370 2720 3470 2350 3110 750 600/1870 1880 362 14503040
3000 5000 5100 2620 3370 2720 3470 2350 3110 750 600/1870 1880 384 14503050

تجدون تفاصيل خاصة بهذه الرافعة القنطرية المتحركة المصنوعة من األلومنيوم في صفحتي 52 و53. عالية
2000 4000 4100 3030 4180 3120 4270 2770 3920 1150 600/2220 2190 348 14602040
2000 5000 5100 3030 4180 3120 4270 2770 3920 1150 600/2220 2190 366 14602050
2000 6000 6100 3030 4180 3120 4270 2770 3920 1150 600/2220 2190 384 14602060
2000 7000 7100 3030 4180 3120 4270 2770 3920 1150 600/2220 2190 402 14602070
2000 8000 8100 3030 4180 3120 4270 2770 3920 1150 600/2220 2190 484 14602080
3000 4000 4100 3030 4180 3120 4270 2770 3920 1150 600/2220 2190 348 14603040
3000 5000 5100 3030 4180 3120 4270 2770 3920 1150 600/2220 2190 406 14603050

رافعات قنطرية متحركة من األلومنيوم
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