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Алуминиев портален кран, мобилен с товар, товароподемност 1000 кг и 1500 кг

Арт. № Товаро-
подемн.

Дължина на 
гредата

Точка на оста на 
количката Обща височина

Долен край на
алум. носеща 

греда

Диапа-
зон на 

регули-
ране

Странична стойка Тегло

светло 
разстоя-

ние
обща мин. макс. мин. макс. мин. макс. опора на 

гредата
широ-
чина

височи-
на

кг мм мм мм мм мм мм мм мм мм мм мм кг
малък Описание на този вариант алуминиеви портални кранове ще откриете на стр. 32.
1471040 1000 4000 4100 1730 2130 2110 2510 1820 2220 400 1490 1430 167
1471540 1500 4000 4100 1730 2130 2110 2510 1800 2200 400 1490 1430 175

среден Описание на този вариант алуминиеви портални кранове ще откриете на стр. 33.
1481040 1000 4000 4100 2170 3020 2550 3400 2260 3110 850 2000 1870 189
1481540 1500 4000 4100 2170 3020 2550 3400 2240 3090 850 2000 1870 197

висок Описание на този вариант алуминиеви портални кранове ще откриете на стр. 34.
1491040 1000 4000 4100 2500 3800 2880 4180 2590 3890 1300 2320 2140 207
1491540 1500 4000 4100 2500 3800 2880 4180 2570 3870 1300 2320 2140 215
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Алуминиеви портални кранове

Алуминиев портален кран, мобилен с товар, малък
със сгъваеми странични стойки
вкл. количка със спирачка
вкл. вграден хоризонтален  
 регулатор

Технически данни
Арт. № 1471040 1471540
Товароподемност кг 1000 1500
Дължина на гредата мм 4000 4000
Опора на гредата мм 71 x 71 71 x 71
Профил на гредата мм 200 x 50 220 x 60

Държач за гредата
една страна: втулка 92 x 92 мм, дължина 380 мм,

със съединение за напречна разпънка;
друга страна: ребро

Бруто тегло кг 167 175
Алум. носеща греда кг 31 39
Странична стойка кг 2 x 59 2 x 59
Количка кг 8 8
Хоризонтален регулатор кг 10 10

Обзор на този вариант алуминиеви портални кранове ще откриете на стр. 31.

Аксесоари Варианти
 Стенна конзола  .................. Стр. 78
 Транспортна количка  ........ Стр. 80
 Полиспаст  .......................... Стр. 81
 Верижен електротелфер  .. Стр. 82
 Електропроводник/

 Електрозахранване  ........... Стр. 83
 Циркулираща лента  .......... Стр. 84
 Ръчна лебедка  ................... Стр. 84
 Опак. и трансп. сандък  ...... Стр. 86

  Колела с фиксатор на  
посоката на въртене  ......... Стр. 35

 Каучукови гуми  .................. Стр. 35
 Алуминиева разглобяема

 носеща греда ...................... Стр. 36
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Алуминиев портален кран, мобилен с товар, среден
със сгъваеми странични стойки
вкл. количка със спирачка
вкл. вграден хоризонтален  
 регулатор

Технически данни

Арт. № 1481040 1481540
Товароподемност кг 1000 1500
Дължина на гредата мм 4000 4000
Опора на гредата мм 71 x 71 71 x 71
Профил на гредата мм 200 x 50 220 x 60

Държач за гредата
една страна: втулка 92 x 92 мм, дължина 380 мм,

със съединение за напречна разпънка;
друга страна: ребро

Бруто тегло кг 189 197
Алум. носеща греда кг 31 39
Странична стойка кг 2 x 70 2 x 70
Количка кг 8 8
Хоризонтален регулатор кг 10 10

Обзор на този вариант алуминиеви портални кранове ще откриете на стр. 31.

АксесоариВарианти
 Стенна конзола  .................. Стр. 78
 Транспортна количка  ........ Стр. 80
 Полиспаст  .......................... Стр. 81
 Верижен електротелфер  .. Стр. 82
 Електропроводник/

 Електрозахранване  ........... Стр. 83
 Циркулираща лента  .......... Стр. 84
 Ръчна лебедка  ................... Стр. 84
 Опак. и трансп. сандък  ...... Стр. 86

 Колела с  фиксатор на посоката на  
 въртене  .............................. Стр. 35

 Каучукови гуми  .................. Стр. 35
 Алуминиева разглобяема

 носеща греда ...................... Стр. 36
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Алуминиеви портални кранове

Алуминиев портален кран, мобилен с товар, висок
със сгъваеми странични стойки
вкл. количка със спирачка
вкл. вграден хоризонтален  
 регулатор

Технически данни
Арт. № 1491040 1491540
Товароподемност кг 1000 1500
Дължина на гредата мм 4000 4000
Опора на гредата мм 71 x 71 71 x 71
Профил на гредата мм 200 x 50 220 x 60

Държач за гредата
една страна: втулка 92 x 92 мм, дължина 380 мм,

със съединение за напречна разпънка;
друга страна: ребро

Бруто тегло кг 207 215
Алум. носеща греда кг 31 39
Странична стойка кг 2 x 79 2 x 79
Количка кг 8 8
Хоризонтален регулатор кг 10 10

Обзор на този вариант алуминиеви портални кранове ще откриете на стр. 31.

Аксесоари
 Стенна конзола  .................. Стр. 78
 Транспортна количка  ........ Стр. 80
 Полиспаст  .......................... Стр. 81
 Верижен електротелфер  .. Стр. 82
 Електропроводник/

 Електрозахранване  ........... Стр. 83
 Циркулираща лента  .......... Стр. 84
 Ръчна лебедка  ................... Стр. 84
 Опак. и трансп. сандък  ...... Стр. 86
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Варианти
  Колела с фиксатор на  
посоката на въртене  ......... Стр. 35

 Каучукови гуми  .................. Стр. 35
 Алуминиева разглобяема

 носеща греда ...................... Стр. 36
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Алуминиев портален кран, мобилен с товар, товароподемност 1000 кг и 1500 кг

позволява с точност да бъде пред-
вижван порталния кран надлъжно 
и напречно. При освобождаване на 
фиксатора за посоката на въртене, 
кранът може да бъде преместван в 
произволна посока. С помощта на 
спирачката порталния кран може 
да бъде блокиран в произволна 
позиция.
Арт. № Стандартен кран-Ri
напр.: Арт. № 1481040-Ri

  при въртене
 - Протектор
  Дебелият, износоустойчив  
  протектор гарантира дълъг 
  експлоатационен живот.
- С вградена спирачка за колесния 
 механизъм
- Диаметър на колелата 250 мм
- Широчина на колелата 85 мм

Този тип колела са налични за 
алуминиеви портални кранове с 
товароподемност 1000 кг. 
Арт. № Стандартен кран-PU
напр.: Арт. № 1481040-PU

с 4 водещи ролки от листова  
стомана
- Специално полиуретаново  
 покритие
- С вградена спирачка за колесния 
 механизъм
- С 4 x 90° фиксатор за посоката  
 на въртене (виж символа)
- Диаметър на колелата 200 мм
- Широчина на колелата 50 мм
Тази комбинация на колелата 

По желание алуминиевите портални
кранове могат да бъдат оборудвани 
със следната комбинация от колела:

с 4 водещи ролки от листова  
стомана
- Свръхеластични масивни
 гуми (набразден профил)
- 3-компонентни гуми
 - Основа на борда на гумата
  Сърцевина от стоманени  
  телове – пресована в гъст  
  разтвор на гума, гарантира  
  надеждно закрепване и върху 
  джантата
 - Междинният слой
  осигурява намаляване на 
  ударите и вибрациите, както и 
  оптимално съпротивление 

със сгъваеми странични стойки
вкл. количка със спирачка
вкл. вграден хоризонтален  
 регулатор

Каучукови гуми

регулируем на 
височина

сваля се

придвижващ се

придвижващ се

сгъва се

Фиксатор на посоката на въртене

www.schilling-fn.de

11
/20

15



36

Изображение: Алуминиев портален кран,
стационарно изпълнение, с единична греда

Алуминиеви портални кранове

Алуминиева разглобяема носеща греда

Алуминиева разглобяема носеща греда!
В основата на тази иновация лежат последова-
телните разработки на широкия асортимент на 
нашите кранове и аксесоарите към тях. В стре-
межа си за оптимизация на нашите изделия, ние 
сме разработили и предлагаме на вниманието Ви 
новата алуминиева носеща греда с разглобяема 
конструкция.

Иновация за нашите клиенти
Бързина, иновативен дух и оптимизъм, това са им-
пулсите, които ни помагат да намираме отговори 
на въпросите Ви и ни въодушевяват да създаваме 
висококачествени продукти.
Ние вече предлагаме в асортимента си всички 
алуминиеви странични стойки за портални кранове 
със сгъваема конструкция, а сега ги усъвършен-
ствахме и включихме в програмата ни за доставки 
най-дългият и обемист компонент: алуминиева 
разглобяема носеща греда.
Една част на носещата греда може да бъде 
използвана и отделно като алуминиева носеща 
греда за портален кран.

Спестете още повече място
 Купете алуминиев портален кран в комплект с  

 алуминиева разглобяема носеща греда. 
 Обновете закупеният по-рано от Вас алуминиев 

 портален кран.

Тази алуминиева разглобяема носеща греда е 
подходяща за варианти на алуминиеви портал-
ни кранове, които са изобразени на страници 
от 30 до 34.

Артикулният номер се съставя както следва:

Нов модел алуминиев портален кран: Артикулен 
номер на стандартен кран (виж стр. 30 до 34) -10

Например:
Алуминиев портален кран, мобилен с товар
среден, товароподемност 1000 кг

  със „стандартна“ носеща греда, дължина на гредата 
4000 мм: Арт. № 1481040

 с „алуминиева разглобяема“ носеща греда,
 дължина на гредата 4000 мм: Арт. № 1481040-10
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