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Tripod din aluminiu cu troliu electric cu cablu Cod articol 1621002

Troliu electric cu cablu
 - Capacitate de tracţiune cablu: 
În prima poziţie 1.000 kg 
În ultima poziţie 780 kg

 - Pentru curent trifazat 400 V, 50 Hz
 - Incl. schimbător de faze CEE-16A, 
dispozitiv de conectare, cu 5 poli

 - Rulment cu bile ce nu necesită între-
ţinere

 - Grup de acţionare 1 Bm
 - Clasa de protecţie IP54
 - Cu cablu 
diametru 8 mm, lungime cablu 30 m

 - Cu limitator de ridicare şi coborâre
 - Troliul electric cu cablu este un troliu 

robust şi avansat din punct de vedere 
tehnic, adaptabil pentru orice sarcină. 

 - Datorită dispunerii speciale a motoru-
lui, cablu poate derula practic în orice 
direcţie.

Cu această variantă utilizatorul are 
posibilitatea de a folosi aparatul atât 
ca produs standard, cât şi ca tripod 
de aluminiu în combinaţie cu troliul cu 
cablu. Acest lucru constituie o valoare 
suplimentară considerabilă pentru 
utilizatori.

Date tehnice
Capacitate portantă  .............  1.000 kg. 
(în prima poziţie)
Punct de agăţare la inelul filetat
........... cca. 2.415 mm - cca. 3.195 mm 
Greutate proprie  ......................  160 kg

Accesorii
 Palan  ..............................  Pagina 81

Descriere
 - Inelul filetat poate fi rotit cu 360° sub 
sarcină (de exemplu utilizarea cu un 
palan).

 - Domeniul de reglare este posibil dato-
rită picioarelor telescopice.

 - Pliabil.  
Lungime totală (de ex în starea în care 
este transportat) cca. 3.000 mm.

 - Pe partea inferioară a picioarelor 
reglabile sunt montate elemente de 
aşezare din cauciuc vulcanizat pe 
metal.

 - incl. consolă de fixare troliu electric cu 
cablu 
 -  Din cauza greutăţii proprii, troliul 
  (aproximativ 80 kg) acesta este  
  montat pe una dintre cele trei  
  picioare reglabile. În caz contrar 
  stabilitatea nu ar fi asigurată. 

 - cu set de transport şi mâner dublu 
 -  Astfel tripodul complet din  
  aluminiu împreună cu troliul  
  electric montat poate fi dus şi  
  montat fără probleme la 
  locul de amplasare.

 - În setul de transport sunt integrat 2 
tampoane de cauciuc. 
 - Acestea servesc la protecţia 
  acoperirii pardoselii.

 - cu curea de întindere în jurul produ-
sului 
 - Astfel vor fi ţinute împreună cele 
  trei „picioare”.
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