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Różne

Aluminiowy trójnóg z wciągarką linową elektryczną  Numer artykułu 1621002

Wciągarka linowa elektryczna
 - Siła ciągnienia liny: 
na pierwszym nawinięciu 1000 kg 
na ostatnim nawinięciu 780 kg

 - do prądu trójfazowego 400 V, 50 Hz
 - z przemiennikiem faz z wtyczką CEE 16A, 
5-biegunowy

 - nie wymagające konserwacji łożyska 
kulkowe

 - Grupa mechanizmów napędowych 1 Bm
 - Stopień ochrony IP 54
 - z liną średnica 8 mm, długość 30 m
 - z ogranicznikiem opuszczania 
i  podnoszenia

 - Kompaktowa wciągarka linowa 
 elektryczna to solidna i zaawansowana 
 technicznie wciągarka linowa do każdego 
 zastosowania. 

 - Dzięki szczególnemu rozmieszczeniu 
silników linę stalową można rozwijać 
teoretycznie w każdym kierunku.

W tym wariancie użytkownik może 
 użytkować urządzenie jako produkt 
standardowy lub jako aluminiowy trójnóg 
w połączeniu z wciągarką linową. Stanowi 
znaczną wartość dodaną dla użytkownika.

Dane techniczne
Obciążenie graniczne .................... 1000 kg 
(na pierwszym nawinięciu)
Punkt zawieszenia na śrubie  
pierścieniowej 
ok.  .......................2415 mm - ok. 3195 mm
Ciężar własny .................................. 160 kg

Akcesoria
 Wciągnik łańcuchowy ............. Strona 81

Opis
 - Śruba pierścieniowa może być obracana 
pod obciążeniem o 360° (np. podczas 
użycia w połączeniu z wciągnikiem 
 łańcuchowym).

 - Zakres przestawiania możliwy jest dzięki 
nogom teleskopowym.

 - Składany  
Łączna długość (np. podczas  transportu) 
ok. 3000 mm. 

 - Regulowane nogi  pokryte są od spodu 
gumowo-metalową,  przeciwpoślizgową 
powłoką.

 - z konsolą mocującą na wciągarkę linową 
elektryczną 
 -  Ze względu na ciężar własny 

 wciągarki (ok. 80 kg)  
jest ona zamontowana na jednej 
z trzech nóg przestawnych. W innym 
przypadku nie byłaby gwarantowana 
stabilność trójnogu. 

 - z zestawem jezdnym i podwójnym 
 uchwytem 
 -  W ten sposób kompletny trójnóg 

aluminiowy wraz z zamontowaną 
wciągarką linową elektryczną może 
zostać z łatwością przesunięty 
i  postawiony w miejscu użycia.

 - Zestaw jezdny wyposażony jest 
w 2  gumowe zderzaki. 
 - Służą one do ochrony 
  powierzchni podłogi.

 - z obiegowym pasem mocującym 
 - Pas mocujący 
  przytrzymuje nogi trójnogu 
  razem na czas transportu.
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