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Διάφορα

Τρίποδο αλουμινίου με ηλεκτρικό βαρούλκο Κωδικός προϊόντος 1621002

Ηλεκτρικό βαρούλκο με συρματόσχοινο
 - Ανυψωτική ικανότητα συρματόσχοινου: 
στην πρώτη θέση 1.000 kg 
στην τελευταία θέση 780 kg

 - για τρφασική τάση 400 V, 50 Hz
 - συμπεριλ. αναστροφέας φάσεων CEE-
16A διάταξη βύσματος, 5-πολική

 - Ένσφαιρα έδρανα χωρίς απαίτηση 
συντήρησης

 - Ομάδα μηχανισμού 1 Βm
 - Βαθμός προστασίας IP 54
 - με συρματόσχοινο 
Διάμετρος 8 mm, μήκος συρματόσχοινου 
30 m

 - με περιοριστή ανύψωσης και χαμηλώμα-
τος

 - Το συμπαγές ηλεκτρικό βαρούλκο είναι 
ένα ανθεκτικό, τεχνικά εξελιγμένο βαρούλ-
κο για κάθε σκοπό χρήσης.

 - Λόγω της ειδικής διάταξης του κινητήρα 
του συρματόσχοινο μπορεί να κινείται σε 
οποιαδήποτε κατεύθυνση.

Με αυτή την παραλλαγή η συσκευή χρη-
σιμοποιείται είτε ως τυπικό προϊόν είτε ως 
τρίποδο αλουμινίου με συρματόσχοινο. 
Αυτό προσδίδει σημαντική αξία καθώς και 
υψηλή ευελιξία.

Τεχνικά στοιχεία
Μέγιστο φορτίο ανύψωσης 
(στην πρώτη θέση) ....................... 1.000 kg 
Σημείο ανάρτησης στη βίδα με δακτύλιο
.................περ. 2.415 mm - περ. 3.195 mm
Απόβαρο  .......................................  160 kg

Παρελκόμενα
 Παλάγκο  ...............................  Σελίδα 81

Περιγραφή
 - Η βίδα με δακτύλιο περιστρέφεται υπό φορτίο 
κατά 360° (π. χ. για παλάγκο).

 - Η περιοχή ρύθμισης είναι εφικτή λόγω των 
τηλεσκοπικών πελμάτων.

 - Πτυσσόμενο. Ολικό μήκος (π. χ. σε κατάστα-
ση μεταφοράς) περ. 3.000 mm.

 - Κάτω από τα πέλματα ρύθμισης βρίσκονται 
αντιολισθητικά επιθέματα καυτσούκ-μετάλλου.

 - συμπεριλ. βάση στερέωσης για το ηλεκτρικό 
βαρούλκο με συρματόσχοινο 
 - Λόγω του απόβαρου του βαρούλ- 
  κου (περ. 80 kg) το βαρούλκο το- 
  ποθετείται σε ένα από τα τρία  
  πέλματα ρύθμισης. Διαφορετικά  
  δε θα εξασφαλιζόταν η ευστάθεια 
  έναντι ανατροπής. 

 - με σετ μετακίνησης και διπλή χειρολαβή 
 - Έτσι, το πλήρες τρίποδο  
  αλουμινίου με ηλεκτρικό βαρούλ- 
  κο μετακινείται και τοποθετείται 
  εύκολα στον τόπο χρήσης.

 - Στο σετ μετακίνησης είναι ενσωματωμένα 2 
παρεμβύσματα από καουτσούκ. 
 - Αυτά χρησιμεύουν στην προστα- 
  σία της επίστρωσης του κάτω  
  μέρους.

 - με περιμετρικό ιμάντα σύσφιξης 
 - Με αυτόν συγκρατούνται τα τρία  
  πόδια για τη μεταφορά.
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