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Παλάγκο

Κωδικός προϊόντος
25103-25998

για γερανογέφυρα, μέγιστο φορτίο 1.000 kg, μικρή, μεσαία
Μέγιστο φορτίο  ............................ 1.000 kg
Αλυσίδα για ανύψωση .......................   3 m
Ολικό μήκος αλυσίδας  ...................4,50 m
Ύψος  ...........................................  340 mm
Σχέση μετάδοσης  ..............................  1:40
Βάρος  ..............................................  15 kg

Για την ανύψωση του φορτίο κατά ένα 
μέτρο, απαιτείται διαδρομή αλυσίδας 
χειρός 40 m. 

Κωδικός προϊόντος
25104-25998

για γερανογέφυρα, μέγιστο φορτίο 1.000 kg, ψηλή
Μέγιστο φορτίο   ............................... 1.000 kg
Αλυσίδα για ανύψωση ......................... 4 m
Ολικό μήκος αλυσίδας  ...................... 6,50 m
Ύψος   ................................................. 340 mm
Σχέση μετάδοσης  ................................... 1:40
Βάρος  ..................................................... 17 kg

Για την ανύψωση του φορτίο κατά ένα 
μέτρο, απαιτείται διαδρομή αλυσίδας 
χειρός 40 m. 

Κωδικός προϊόντος
25153-25998

για γερανογέφυρα, μέγιστο φορτίο 1.500 kg, μικρή, μεσαία
Μέγιστο φορτίο  ...........................  1.500 kg
Αλυσίδα για ανύψωση ........................  3 m
Ολικό μήκος αλυσίδας  ..................  4,50 m
Ύψος  ...........................................  430 mm
Σχέση μετάδοσης  ..............................  1:51
Βάρος  ..............................................  21 kg

Για την ανύψωση του φορτίο κατά ένα 
μέτρο, απαιτείται διαδρομή αλυσίδας 
χειρός 51 m. 

Κωδικός προϊόντος
25154-25998

για γερανογέφυρα, μέγιστο φορτίο 1.500 kg, ψηλή
Μέγιστο φορτίο  ...........................  1.500 kg
Αλυσίδα για ανύψωση ........................  4 m
Ολικό μήκος αλυσίδας  ..................  6,50 m
Ύψος ............................................  430 mm
Σχέση μετάδοσης  ..............................  1:51
Βάρος  ..............................................  23 kg

Για την ανύψωση του φορτίο κατά ένα 
μέτρο, απαιτείται διαδρομή αλυσίδας 
χειρός 51 m. 

Κωδικός προϊόντος
25204-25998

για γερανογέφυρα, μέγιστο φορτίο 2.000 kg
Μέγιστο φορτίο ............................  2.000 kg
Αλυσίδα για ανύψωση ........................  4 m
Ολικό μήκος αλυσίδας ...................  6,50 m
Ύψος  ...........................................  490 mm
Σχέση μετάδοσης  ..............................  1:79
Βάρος  ..............................................  24 kg

Για την ανύψωση του φορτίο κατά ένα 
μέτρο, απαιτείται διαδρομή αλυσίδας 
χειρός 79 m. 

Κωδικός προϊόντος
25304-25998

για γερανογέφυρα, μέγιστο φορτίο 3.000 kg
Μέγιστο φορτίο  ...........................  3.000 kg
Αλυσίδα για ανύψωση ........................  4 m
Ολικό μήκος αλυσίδας  ..................  6,50 m
Ύψος  ...........................................  560 mm
Σχέση μετάδοσης  ............................  1:101
Βάρος  ..............................................  34 kg

Για την ανύψωση του φορτίο κατά ένα 
μέτρο, απαιτείται διαδρομή αλυσίδας 
χειρός 101 m. 

Περιγραφή
 - Μικρών διαστάσεων και μικρού βάρους 
χάρη στα υλικά υψηλής ποιότητας.

 - Ελάχιστο βάρος, συνεπώς εύκολη ανάρ-
τηση και αλλαγή θέσης ανάρτησης.

 - Μετάδοση κίνησης μετωπικών οδοντοτρο-
χών δύο βαθμίδων.

 - Ασφαλές δισκόφρενο με δίσκους φρένων 
χωρίς αμίαντο.

 - Υψηλής αντοχής, γαλβανισμένη αλυσίδα 
με στρογγυλά στοιχεία κατά DIN 5684.

 - Άγκιστρο φορτίου με ένσφαιρα έδρανα.
 - Το κλειστό περίβλημα προστατεύει 
το μηχανισμό κίνησης και το φρένο από 
ακαθαρσίες.

 - Όλα τα μηχανικά μέρη είναι από χάλυβα 
υψηλής ποιότητας.

 - Άγκιστρο φορτίου με ενσωματωμένο 
κλαπέτο ασφαλείας.

 - Συμπεριλ. κουτί αλυσίδας για παλάγκο 
Η αλυσίδα φορτίου στοιβάζεται και 
φυλάσσεται στο κουτί αλυσίδας. Έτσι δεν 
μπορεί να προκαλέσει ίχνη γρατζουνιών 
ή ζημιές. 
Επιπλέον, αποφεύγεται το λέρωμα από 
την λαδωμένη αλυσίδα.09
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