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رافعة ثالثية القوائم من األلومنيوم مزودة بونش ذي كابل كهربائي الصنف رقم 1621002

ونش ذو كابل كهربائي

 قدرة الرافعة المزودة بحبل سلكي: -
الطبقة األولى 1000 كلغ    
الطبقة األخيرة 780 كلغ  

التيار الدّوار 400 فولت، 50 هرتز  -
 يتضمن عاكًسا للطور مع جهاز قابس  -

ومقبس 16A-CEE، خمسة دبابيس  
محامل كريات ال تحتاج إلى صيانة -
- )Bm( مجموعات نقل الحركة 1 بي إم
- 54 IP :فئة الحماية
 مع سلك  -

قطر السلك 8 مم، طول السلك 30 م  
د سفلي  - مع مرفاع ومحدِّ

 يتميز الونش الصغير ذو الكابل  -
الكهربائي بالقوة والتطور، وُيستعمل   

لجميع األغراض.  
 نظًرا لترتيب المحرك الخاص للكابل،  -

يمكن تشغيله نظرّيًا في أي اتجاه.  

مع هذا الموديل، يمكن للمستخدم استعمال 
الجهاز كمنتج قياسي فضالً عن رافعة ثالثية 

القوائم من األلومنيوم مزودة بكابل. ويمثل 
ذلك قيمة إضافية واضحة للمستخدم.

البيانات الفنية
.....................  1000 كلغ   سعة التحميل 

)الطبقة األولى(
 نقطة التعليق عند المسمار ذي الحلقة 

حوالي 2415 مم - حوالي 3195 مم  
الوزن ...............................  160 كلغ

ملحقات
.............. صفحة 81  رافعة ذات سلسلة 

الوصف

 يدور المسمار ذو الحلقة خالل °360 -
تحت الحمل.)على سبيل المثال عند   

استخدامه مع الرافعة ذات السلسلة(.  
نطاق تعديل أكبر بفضل القوائم المتداخلة. -
 قابلة للطي.  -

الطول الكلي )على سبيل المثال   
ألغراض النقل( 3000 مم تقريًبا.  

القواعد مزودة ببطانات من المبلمرات    -
الموصلة ومضادة لالنزالق. 

تتضمن كتيفة ركيزة للونش ذي الكابل    -
 الكهربائي.

بسبب وزن الونش )حوالي 80 كلغ(،   -   
سيتم تثبيته على إحدى القوائم      

المتداخلة الثالثة.    
ما عدا ذلك، ال يمكن ضمان      

الثبات.   
 مع طقم عجالت ومقبض مزدوج. -

على أثر ذلك، الرافعة ثالثية القوائم   -   
المصنوعة من األلومنيوم والمثبت بها    
الونش ذو الكابل الكهربائي يمكن      
تحريكها بسهولة بشكل كامل إلى     

منطقة العمل    
وتركيبها.   

تم دمج مصّدين مطاطيين مع طقم    -
العجالت.   

يعمالن على حماية األرضية.   -  
 مع شريط ربط. -

يمسك بالقوائم الثالثة عند النقل.  -  

www.schilling-fn.de
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