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Nr art. Obciąż. 
granicz. Długość dźwigara

Punkt zawieszenia 
na trzpieniu wózka 

suwnicy
Łączna wysokość

Dolna krawędź
dźwigara 

 aluminiowego

Zakres 
przesta-
wiania

Boczny stojak Ciężar

Szero-
kość w 
świetle

Łącznie min. max. min. max. min. max. Podpora 
dźwigara

Szero-
kość

Wysok-
ość

kg mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg
mała Opis tych aluminiowych suwnic bramowych na stronie 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

średnia Opis tych aluminiowych suwnic bramowych na stronie 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

wysoka Opis tych aluminiowych suwnic bramowych na stronie 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

Długość dźwigara (łącznie)Długość dźwigara (szerokość w świetle)Długość użyteczna
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Aluminiowe suwnice bramowe

Aluminiowa suwnica bramowa, możliwość przejazdu pod obciążeniem, mała
ze składanymi stojakami bocznymi
z blokowanym wózkiem jezdnym
ze  zintegrowanym elementem do 

regulacji długości poziomej suwnicy

Dane techniczne

Nr art. 1471040 1471540
Obciążenie graniczne kg 1000 1500
Długość dźwigara mm 4000 4000
Podpora dźwigara mm 71 x 71 71 x 71
Profil dźwigara mm 200 x 50 220 x 60

Mocowanie dźwigara
z jednej strony: tuleja 92 x 92 mm, długość 380 mm,

z przyłączeniem na belkę poprzeczną;
z drugiej strony: listwa wykończeniowa

Łączny ciężar kg 167 175
Dźwigar aluminiowy kg 31 39
Boczny stojak kg 2 x 59 2 x 59
Wózek jezdny kg 8 8
Element do regulacji 
długości poziomej kg 10 10

Przegląd tych aluminiowych suwnic bramowych na stronie 31

Akcesoria Warianty
 Konsola ścienna ..................... Strona 78
 Wózek transportowy ............... Strona 80
 Wciągnik łańcuchowy ............. Strona 81
 Elektryczny wciągnik  

 łańcuchowy ............................  Strona 82
 Okablowanie / 

 doprowadzenie prądu ............. Strona 83
 Pas obiegowy ......................... Strona 84
 Korba do regulacji wysokości . Strona 84
 Skrzynia opakowaniowa  

 i transportowa ......................... Strona 86

 Kółka z blokadą kierunku  
 jazdy ....................................... Strona 35

 Ogumienie pełne ..................... Strona 35
 Dzielony / łączony

 dźwigar aluminiowy ................. Strona 36
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Aluminiowa suwnica bramowa, możliwość przejazdu pod obciążeniem, średnia
ze składanymi stojakami bocznymi
z blokowanym wózkiem jezdnym
ze  zintegrowanym elementem do 

regulacji długości poziomej suwnicy

Dane techniczne

Nr art. 1481040 1481540
Obciążenie graniczne kg 1000 1500
Długość dźwigara mm 4000 4000
Podpora dźwigara mm 71 x 71 71 x 71
Profil dźwigara mm 200 x 50 220 x 60

Mocowanie dźwigara
z jednej strony: tuleja 92 x 92 mm, długość 380 mm,

z przyłączeniem na belkę poprzeczną;
z drugiej strony: listwa wykończeniowa

Łączny ciężar kg 189 197
Dźwigar aluminiowy kg 31 39
Boczny stojak kg 2 x 70 2 x 70
Wózek jezdny kg 8 8
Element do regulacji 
długości poziomej kg 10 10

Przegląd tych aluminiowych suwnic bramowych na stronie 31

AkcesoriaWarianty
 Konsola ścienna ..................... Strona 78
 Wózek transportowy ............... Strona 80
 Wciągnik łańcuchowy ............. Strona 81
 Elektryczny wciągnik  

 łańcuchowy ............................  Strona 82
 Okablowanie / 

 doprowadzenie prądu ............. Strona 83
 Pas obiegowy ......................... Strona 84
 Korba do regulacji wysokości . Strona 84
 Skrzynia opakowaniowa  

 i transportowa ......................... Strona 86

 Kółka z blokadą kierunku  
 jazdy ....................................... Strona 35

 Ogumienie pełne ..................... Strona 35
 Dzielony / łączony

 dźwigar aluminiowy ................. Strona 36
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Aluminiowe suwnice bramowe

Aluminiowa suwnica bramowa, możliwość przejazdu pod obciążeniem, wysoka
ze składanymi stojakami bocznymi
z blokowanym wózkiem jezdnym
ze  zintegrowanym elementem do 

regulacji długości poziomej suwnicy

Dane techniczne

Nr art. 1491040 1491540
Obciążenie graniczne kg 1000 1500
Długość dźwigara mm 4000 4000
Podpora dźwigara mm 71 x 71 71 x 71
Profil dźwigara mm 200 x 50 220 x 60

Mocowanie dźwigara
z jednej strony: tuleja 92 x 92 mm, długość 380 mm,

z przyłączeniem na belkę poprzeczną;
z drugiej strony: listwa wykończeniowa

Łączny ciężar kg 207 215
Dźwigar aluminiowy kg 31 39
Boczny stojak kg 2 x 79 2 x 79
Wózek jezdny kg 8 8
Element do regulacji 
długości poziomej kg 10 10

Przegląd tych aluminiowych suwnic bramowych na stronie 31

Akcesoria
 Konsola ścienna ..................... Strona 78
 Wózek transportowy ............... Strona 80
 Wciągnik łańcuchowy ............. Strona 81
 Elektryczny wciągnik  

 łańcuchowy ............................  Strona 82
 Okablowanie / 

 doprowadzenie prądu ............. Strona 83
 Pas obiegowy ......................... Strona 84
 Korba do regulacji wysokości . Strona 84
 Skrzynia opakowaniowa  

 i transportowa ......................... Strona 86
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Warianty
 Kółka z blokadą kierunku  

 jazdy ....................................... Strona 35
 Ogumienie pełne ..................... Strona 35
 Dzielony / łączony

 dźwigar aluminiowy ................. Strona 36
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Aluminiowa suwnica bramowa, możliwość przejazdu pod obciążeniem,  
obciążenie graniczne 1000 kg i 1500 kg

Aluminiowa suwnica bramowa z tą 
kombinacją kółek daje się precyzyj-
nie przesuwać w kierunku wzdłużnym 
i  poprzecznym.
Po odblokowaniu blokady kierunku jazdy 
suwnica może być przesuwana w dowol-
nym kierunku. Hamulec umożliwia zablo-
kowanie aluminiowej suwnicy  bramowej 
w każdej pozycji.
Numer artykułu: standardowa suwnica-Ri
np. numer artykułu 1481040-Ri

 - Bieżnik
  Gruby, odporny na ścieranie bieżnik
  gwarantuje długą żywotność.
-  ze zintegrowanym hamulcem kółek 

i wieńca obrotowego
- Średnica kółek 250 mm
- Szerokość kółek 85 mm

Te kółka dostępne są dla aluminiowych 
suwnic bramowych z obciążeniem 
 granicznym 1000 kg. 
Numer artykułu: standardowa suwnica-PU
np. numer artykułu 1481040-PU

4 kółka samonastawcze zwrotne ze 
 stalowej blachy
-   Powierzchnia bieżna z poliuretanu do 

dużych obciążeń
-  ze zintegrowanym hamulcem kółek 

i wieńca obrotowego
-  4 x blokada kierunku jazdy 90° 

(patrz symbol)
- Średnica kółek 200 mm
- Szerokość kółek 50 mm

Na życzenie nasze aluminiowe suwnice
bramowe dostępne są z następującymi 
kombinacjami kółek:

4 kółka samonastawcze zwrotne ze 
 stalowej blachy
-  Kółka z pełnymi, superelastycznymi 

oponami do dużych obciążeń (zarys 
rowka)

- 3-komponentowe opony
 - Stopka opony
   Rdzenie z drutu stalowego – 

 osadzone wciągliwej mieszance 
gumowej – gwarantują pewne 
osadzenie opon na felgach.

 - Poduszka
  gwarantuje amortyzację uderzeń 
  i drgań oraz korzystny opór rolek.

ze składanymi stojakami bocznymi
z blokowanym wózkiem jezdnym
ze  zintegrowanym elementem do 

regulacji długości poziomej suwnicy

Ogumienie pełne

regulowana wysokość

możliwość zdjęcia

możliwość przesunięcia
możliwość przesunięcia

możliwość złożenia

Blokada kierunku jazdy
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Na rysunku: Aluminiowa suwnica bramowa,
wersja stacjonarna, pojedynczy dźwigar

Aluminiowe suwnice bramowe

Dzielony / łączony dźwigar aluminiowy

Dzielony / łączony dźwigar aluminiowy!
Ta nowość to wynik konsekwentnego dalszego rozwoju 
naszego szerokiego asortymentu suwnic i akcesoriów. 
Dzięki naszym dążeniom do tego, aby stale optymalizować 
nasze produkty, oferujemy w sprzedaży już teraz dzielony / 
łączony dźwigar aluminiowy.

Innowacja dla naszych klientów
Poprzez szybkość, siłę innowacji i optymizm pragniemy 
stale uwzględniać Państwa życzenia i nadal zachwycać 
wysokiej jakości produktami.
Najpierw wszystkie stojaki boczne do naszych 
 aluminiowych suwnic bramowych udostępniliśmy  Państwu 
jako wariant składany, teraz najdłuższy i najbardziej 
 nieporęczny komponent w naszym programie dostawy 
może zostać podzielony – przedstawiamy Państwu nasz 
dzielony / łączony dźwigar aluminiowy.
Jedna z rozłączonych części dźwigara może zostać użyta 
również jako pojedynczy dźwigar aluminiowy.

Jeszcze większa oszczędność miejsca
 Zakup kompletną aluminiową suwnicę bramową

 z dzielonym / łączonym dźwigarem aluminiowym. 
 Wyposaż posiadaną aluminiową suwnicę bramową

 w dzielony / łączony dźwigar aluminiowy.

Ten dzielony / łączony dźwigar aluminiowy 
 przeznaczony jest do aluminiowych suwnic 
 bramowych  rzedstawionych na stronach 30 - 34.

Numer artykułu zbudowany jest w następujący sposób:

Nowa aluminiowa suwnica bramowa:  
Numer artykułu  standardowej suwnicy (patrz strony 30 - 34) -10

Przykłady:
Suwnica bramowa aluminiowa, możliwość przejazdu pod 
 obciążeniem, średnia, obciążenie graniczne 1000 kg

  ze „standardowym” dźwigarem aluminiowym, 
długość dźwigara 4000 mm: 
Numer artykułu 1481040

  z „dzielonym / łączonym” dźwigarem aluminiowym,
 długość dźwigara 4000 mm: 
 Numer artykułu 1481040-10
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