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SpanSet Axzion - Intelligens teherfelvevő eszközök
A pontos tervezés tökéletes működést garantál

A SpanSet Axzion GmbH a globális SpanSet 
csoport tagja, amely a terhek emelésének és 
rögzítésének specialistája. Gyártóként képe-
sek vagyunk megtalálni és megvalósítani a 
megfelelő megoldást. Vizsgázott hegesztők, a 
gyártás nyomon követése tapasztalt hegesztő-
mérnökök által, modern gyártógépek: A helyes 
tanács mindig a saját lehetőségeinek kérdése 
is. Több mint húsz tapasztalt teherfelvevő esz-
köz tervező, akik szaktudással rendelkeznek a 
„statika”, „hegesztés” és „hajtástechnika” 
területén, tervezi meg az optimális megoldást 
az Ön igényei szerint.

A SpanSet Axzion GmbH mindent egy kézből kínál 
A fejlesztés, a gyártás és a szerviz szorosan 
összefüggenek egymással, és a konstrukció 

optimálisan illeszkedik a modern gyártási 
lehetőségekhez. Probléma esetén szervizünk 
azonnal segít. Alkalmazottai közvetlenül mi 
taníthatjuk ber az általunk szállított teherfel-
vevő eszközök használatára.

Vállaljuk a felelősséget
Gyártóként „felelősséget vállalunk egy termék 
tervezéséért és gyártásáért”. Kezdve a gyártó 
DIN EN ISO 3834-2 szerinti hegesztési minő-
sítésétől és a DIN EN 1090-1 szerinti gyártói 
tanúsítástól, egészen a teherhordó alkatrészek 
EN 1090-2 szerinti gyártási ellenőrzéséig akár 
EXC3 besorolásig és a DIN EN ISO 9001 sze-
rinti minőségmenedzsment rendszerig: olyan 
vállalattól vásárol, amely teljesen a szabvá-
nyoknak megfelelően működik.

Akár komplett részegységek is nagyon rövid 
idő alatt, minősítéssel együtt, pl. a TÜV, 
DEKRA, Lloyd's Register, DNV GL által és ter-
helési teszttel a saját vizsgálópadjainkon (600 
t és 1800 t).

A SpanSet Axzion GmbH az EXC 3 osztály 
szerinti jóváhagyással rendelkezik. Az EXC 3 
osztályba tartozó cégeknek képesített hegesz-
tési felügyelőt és vizsgázott hegesztőket kell 
alkalmazniuk, akik rendelkeznek a DIN EN ISO 
9606-1 szerinti érvényes hegesztői vizsgával, 
valamint érvényes minősítéssel (WPQR) ren-
delkező hegesztési folyamatokat kell alkal-
mazniuk.

Tájékoztatjuk Önt 
Kérje céges prospektusunkat az  
info@axzion.de címen
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A SpanSet Axzion teherfelvevő eszközeinek megfelelő állapota
Hogyan kaphat a specializációnak köszönhetően egy optimális teherfelvevő eszközt

Teherfelvevő eszközének
vizsgálata és dokumentálása
Az anyag- és eljárási vizsgálatok további 
biztonságot jelentenek. Munkánkat saját 
vagy független ellenőreink ellenőrzik a leg-
modernebb vizsgálóberendezések segítségé-
vel. Minden tanúsítvány rendelkezésre áll. A 
gyártás során saját vizsgálatokat végzünk (pl. 
mágnesezhető poros vizsgálat, festékdiffúziós 
vizsgálat, ultrahangos vizsgálat, fajlagos 
ütőmunka). A szükséges végső vizsgálatokat 
mindig egy semleges vizsgálóintézet végzi el. 

Terhelés teszt
A SpanSet Axzion GmbH szorosan és partner-
ségben működik a nagy minősítő szervezetek-
kel, mint például a TÜV, a DEKRA, a Lloyd's 
Register és a DNV GL.

A vizsgálatokat a két házon belüli vizsgáló-
pad egyikén végezzük. Az évek óta Langen-
feldben lévő berendezés 600 t húzóerővel 
rendelkezik. A neustrelitzi telephelyen nagyon 
nagy emelőszerkezetek akár 1800 t húzóerő-
vel tesztelhetőek. A terhelési tesztek vezérlése 
manuálisan vagy számítógéppel, kiértékelés-
sel történik.
Ily módon a teherfelvevő eszközök nyugodt 
körülmények között, valósághű működési fel-
tételek mellett tesztelhetők.

Dokumentálás
A dokumentálás ugyanolyan fontos, mint a 
gyártott termék. A teljes dokumentáció ezért 
mindig része a teherfelvevő eszköz szállítási 
terjedelmének. Az adatoknak és a terjede-
lemnek meg kell felelnie a teherfelvevő esz-
köz aktuális állapotának, tartalmaznia kell a 
felhasznált alkatrészek és anyagok minőségé-
nek, valamint az elvégzett vizsgálatoknak az 
igazolásait.

SpanSet Axzion-DocuManager
A saját dokumentumkezelő rendszer a külön-
böző forrásokból származó dokumentumokat 
dokumentációvá foglalja össze, tartja nyilván 
és archiválja. A részben automatizált doku-
mentumkezelés ticket rendszert és megosz-
tási felületet tartalmaz, amely az ügyfél és a 
gyártó közötti munkafolyamatot szervezi. 

Teherfelvevő eszközének
felhasználás feltételei
Felhasználási hőmérséklet
A normál teheremelő eszköz -10° C és + 60° C 
közötti hőmérséklet-tartományban használ-
ható. Kültéri használat esetén akár -20°C 
hőmérséklet is elérhető. A világ egyes részein 
akár -40°C is előfordulhat. Ezekben az ese-
tekben hidegen szívós acélokat használnak. 
Forró rakományok szállítása esetén ezzel 
szemben nagyon magas üzemi hőmérsékletek 
lehetségesek. Itt olyan speciális acélokat kell 
használni, amelyek ezekhez a felhasználási 
feltételekhez alkalmasak. 

Emelési sebesség
A teherfelvevő eszközt az előforduló emelési 
sebességekhez kell méretezni. Ez általában 
maximum 10 m/perc. A rakodási folyamat 
felgyorsítása érdekében például a rakodóterü-
leteken (kikötők, acélművek stb.) lényegesen 
nagyobb sebességek lehetségesek, amit a 
tervezésnél ismerni kell.

Fontos és elterjedt használat a teherfelvevő 
eszköz targoncával történő használata.

Ekkor a teherfelvevő eszköz dinamikus terhe-
lései lényegesen nagyobbak. 
Az emelési sebesség általában lényegesen na-
gyobb, mint egy normál daru esetében. 

A szél és a hullámok, mint fellépő dinamikus 
erők, hatalmasak lehetnek. A teherfelvevő esz-
közökkel szemben támasztott követelmények 
nyílt tengeren, tehát Offshore használat ese-
tén különösen magasak. Ezek szerkezeti mé-
retezését és kivitelezését szigorúan felügyelik. 

Teherfelvevő eszközének 
helyes méretezése
Teherfelvevő eszköz méretezése
A terhelési ciklusok száma döntő jelentőségű. 
A teherfelvevő eszköz tervezőjének a felhasz-
nálóval együttműködve meg kell határoznia, 
hogy használható-e a DIN EN 13155 „Daruk 
– Biztonság – Oldható teherfelvevő eszkö-
zök” szabvány, vagy a teherfelvevő eszköz 
méretezésének az Eurocode 3-DIN EN 1993 
„Acélszerkezetek méretezése, tervezése, kivite-
lezése” szabvány alapján kell történnie. Ezért 
a teherfelvevő eszköz megfelelő méretezéséhez 
szükség van a használat intenzitásának előre-
jelzésére. A méretezést befolyásoló tényezők a 
„tervezett élettartam”, az „emelési folyama-
tok naponta” és az „emelési folyamatonkénti 
terhelésváltások”. Nem minden teherfelvevő 
eszköz használható daruval (lásd még "Eme-
lési sebesség").

A helyes alkotóelemek
Acél, hidraulika, elektromosság stb.: bizton-
ságos és jó megoldást csak jó részegységek-
kel lehet előállítani. Hosszú évek óta csak 
a legjobb acél- és alkatrész-beszállítókkal 

dolgozunk együtt. Az összes alkatrész teljes 
dokumentációja mindig a teherfelvevő esz-
köz szállítási terjedelmének részét képezi. Ez 
ugyanolyan fontos, mint maga a szállított al-
katrész. Minden felhasznált anyaghoz megkö-
vetelünk a gyártótól legalább egy 3.1 átvételi 
vizsgálati bizonyítványt - a DIN EN 10204 sze-
rint. Minden anyagtanúsítványt és vizsgálati 
jelentést, valamint azok felhasználási igazo-
lását számítógépes támogatással kezeljük és 
archiváljuk. 

A teherfelvevő eszközök specializációjához szükséges adatok áttekintése:

Tervezett használati időtartam
Terhelési ciklusok száma (> 20 ezer)

Felhasználási hőmérséklet
Emelési sebesség (> 10 m/perc) 
Minősítés tanúsító társaság által
Egyéb felhasználási feltételek

Terhelésváltások emelési folyamatonként
További alkotóelemek

Eltérő rendelkezés hiányában a teherfelvevő eszközökre a következők érvényesek:

Általános információk

01 Besorolás DIN EN 13155 szerint.
02 10m/perc „V daru max.” emelési sebességhez méretezve.
03 És < 20.000 terhelési ciklusra méretezve.
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Teherfelvevő eszközének helyes ellenőrzése
109-017 DGUV szabály (a 100-500 DGUV szabály 2.8. fejezete helyébe lép):  
Teherfelvevő eszközök és függesztékek használata emelőeszközként való üzemeltetéskor
A DGUV-szabályok elsősorban a vállalkozóknak 
szólnak, hogy segítsék őket az állami munka-
védelmi előírások és balesetmegelőzési elő-
írások szerinti kötelezettségeik teljesítésében, 
valamint bemutassák, hogyan kerülhetőek el a 
munkahelyi balesetek, foglalkozási megbete-
gedések és munkávalösszefüggő betegségek. 
A szállított teherfelvevő eszközök rendszeres 
ellenőrzése biztonságos munkavégzést és 
hosszabb használatot tesz lehetővé. A mód, 
a terjedelem és a határidők a 109-017 DGUV 
szabályok 8. fejezetben teljes körűen szabá-
lyozva vannak:

Vizsgálatok
Az üzembiztonsági rendelet 3§ (3) bekezdése 
szerint a munkáltatónak kell meghatároznia 
az alkalmazott munkaeszköz szükséges elle-
nőrzésének módját, terjedelmét és határidejét. 
Ezeknél a vizsgálatoknál a biztonságtechnikai 
hiányosságokat szisztematikusan azonosí-
tani és orvosolni kell. A munkáltató határozza 
meg továbbá azokat a követelményeket is, 
amelyeket az általa megbízott személyeknek 
(„képesített dolgozóknak”) teljesíteniük kell. 
A vizsgálatok módja, terjedelme és határideje 
az eddig bevált gyakorlathoz igazodik és meg-
felel a műszaki szabályoknak.

Az első üzembehelyezés előtti vizsgálat
A vállalkozónak gondoskodnia kell arról, hogy 
teherhordó berendezést csak akkor helyezzen 
üzembe, ha azt képesített személy ellenőrizte, 
és a megállapított hibákat elhárították. Képe-
sített az a személy, aki szakmai képzettsége 
és tapasztalata alapján kellő ismeretekkel 

Ellenőrző lista a teherfelvevő eszköz ellenőrzéséhez:

Használati utasítás rendelkezésre áll A vizsgálat rögzítése a vizsgálati tanúsítványban

Dokumentáció rendelkezésre áll A szakszerű tárolás ellenőrzése

A következő karbantartási dátum meghatározása

Karbantartási szerződés megkötése

A „képesített személy” megfelelő tudással rendelkezik

A teherfelvevő eszköz a típusnak megfelelően összeszerelve

A teherfelvevő eszköz tesztelés céljából megtisztítva 

Nincs törés, repedés vagy deformáció

Nincs túlzott kopás 

Nincs korróziós károsodás

A biztonsági berendezés működőképes 

A mozgó alkatrészek szabadon mozognak

Előkészületek01 A felülvizsgálat végrehajtása02 Rendszeres intézkedések03

A vállalkozó köteles gondoskodni arról, hogy a teherfelvevő eszközök javítási munkáit csak olyan személyek végezzék,

akik rendelkeznek a szükséges ismeretekkel és készségekkel.

Fontos megjegyzés a teherfelvevő eszközének javításával kapcsolatban (DGUV 109-017 szabály):

-  Törések, deformációk vagy repedések
-  Sérülések, erős kopás
-  Korróziós károk
-  Biztonsági berendezések üzemzavarai
A szemrevételezéses és működési ellenőrzés 
előtt szükség lehet a teherfelvevő berendezés 
tisztítására.

Felülvizsgálat igazolása és karbantartás
Egyéb vizsgálatoknál a szakmai szövetség 
egyedi esetekben kérheti a vizsgálati tanú-
sítványok vezetését. Tartószerkezetek esetén 
az igazolást össze kell fűzni az emelőeszköz 
felülvizsgálati jegyzőkönyvvével. A vizsgálati 
igazolásokat kérésre be kell mutatni a fel-
ügyelőnek. Ezért szükséges, hogy ezek mindig 
hozzáférhetőek legyenek. A szállított vagy 
kapcsolódó tartozékok, például függesztékek 
(emelőhevederek, körkötelek, láncok, drótköte-
lek stb.) és összekötő eszközök (séklik, horgok 
stb.) esetén a vonatkozó vizsgálati előírások 
érvényesek (lásd még a DGUV 109-017 sza-
bályt).    
A vállalkozó köteles gondoskodni arról, hogy 
a teherfelvevő eszközök javítási munkáit csak 
olyan személyek végezzék, akik rendelkeznek a 
szükséges ismeretekkel és készségekkel.

rendelkezik a teherfelvevő eszközök területén, 
és olyan mértékben ismeri a vonatkozó állami 
munkavédelmi előírásokat, balesetvédelmi 
előírásokat és általánosan elismert műszaki 
szabályokat (pl. BG szabályok, DIN szabvá-
nyok, VDE rendelkezések, az Európai Unió más 
tagállamainak vagy az Európai Gazdasági 
Térségről szóló egyezmény más szerződéses 
államainak műszaki szabályai), hogy meg 
tudja ítélni a teherfelvevő eszközök üzembiz-
tos állapotát.
Az első üzembe helyezés előtti vizsgálatokat 
az üzemeltetőnek kell megszerveznie. Ennek 
a vizsgálatnak a keretében kockázatértékelést 
és üzemeltetési utasítást kell készíteni.

Rendszeres felülvizsgálatok
A vállalkozónak gondoskodnia kell arról, hogy 
a teherfelvevő eszközöket legfeljebb egy éven-
ként szakértő ellenőrizze. A teherfelvevő esz-
közök üzemi körülményeitől függően egy évnél 
rövidebb időközönként is szükséges lehet a 
vizsgálatok elvégzése. Ez érvényes pl. különö-
sen gyakori használat, fokozott kopás, korrózió 
vagy hőhatás esetén, vagy ha fokozott meghi-
básodással kell számolni.

A vizsgálat terjedelme
Az első üzembe helyezés előtti vizsgálat és 
a rendszeres vizsgálatok alapvetően szemre-
vételezéses és működési ellenőrzések. Ki kell 
terjedniük az alkatrészek és berendezések 
állapotának ellenőrzésére, a rendeltetésszerű 
összeszerelésre, valamint a biztonsági be-
rendezések hiánytalanságára és hatékony-
ságára: 
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SpanSet Axzion teherfelvevő  
eszköz szervizelése
Műszaki szervizcsapatunk a helyszínen 
nyújt segítséget Önnek a teherfelvevő 
eszközével (LAM) kapcsolatban. Vegye 
igénybe munkatársaink szakértelmét.

A meglévő teherfelvevő eszköz alapján sze-
mélyre szabott ajánlatot készítünk Önnek.  
Már a megbízáskor megállapodunk a 
jövőbeni karbantartási időközök első 
karbantartási időpontjában. Profitáljon 
teherfelvevő eszközének rendszeres, 
szakszerű ellenőrzéséből.

Teherfelvevő eszközök vizsgálata TEHERFELVEVŐ ESZKÖZÖK 229



A SpanSet Axzion emelőgerenda magyarázata

A sík terhekhez (rúdacél, tartószerkezet stb.) 
emelőgerendákat használnak. Ha a terhek ter-
jedelmesek (gépek, ládák stb.), akkor egy tér-
beli gerendát kell választani, ez lehet többek 
között H-emelőtraverz vagy emelőkeret.   

Felfüggesztés a daru oldalán
A daruoldali felfüggesztés főként a meglévő 
daruhorog típusához igazodik.
Akár szimpla- vagy duplahorog, minden tí-
pushoz számos megfelelő változat létezik. 
A csapos és a szemes felfüggesztés a meg-
felelő daruhorog mérethez igazodik, a nagy 
szilárdságú gyűjtőszem garnitúrával rendel-
kező Vario felfüggesztés egyszerű és utólag 
is beállítható, és szinte minden daruhorogba 

illeszkedik. Néha nem tudni, milyenek az eme-
lési körülmények. A hegesztési pontok, séklik 
vagy dupla pollerek lehetővé teszik a meglévő 
függesztékek utólagos és egyszerű felszerelé-
sét, így a meglévő daruhorog magasságához 
és típusához való illeszkedés nem jelent prob-
lémát.

Rögzítési pontok a teher oldalán
A tehroldali rögzítési pontokat a függesztékek 
típusának és számának megfelelően kell ki-
választani. 
A teherrel való közvetlen összekapcsolásra 
séklik vagy csapok szolgálnak. A központi 
gyűjtőszem garnitúrával rendelkező függesz-
tékek használatakor szimpla vagy forgó hor-

gokat kell használni. Ha emelőhevedereket 
vagy véghurkos drótköteleket használ, akkor 
a felhegesztett horgok jelentik az optimális 
megoldást. Nagyméretű körkötelekhez vagy 
drótkötél-hurkokhoz a nagy felfekvő sugárral 
rendelkező dupla pollereket ajánljuk.
Ha a teher mérete változik, akkor állítható rög-
zítési pontokat kell használni. Megfelelő elhe-
lyezés esetén a nem középső súlyponthoz való 
igazítás is lehetséges, ekkor feltétlenül vegye 
figyelembe a nem egyenletes terheléseloszlást. 

Miért van szükség emelőgerendára?

A kötözési szögek csökkentéséhez és meg-

A lengő mozgások és a rakomány ferde

Az emelési pontokra és a függesztékekre 
ható erők csökkentése.

szüntetéséhez.

helyzetének csökkentése.

A felépítmény- és a hasznos magasság 
csökkentése.

A szállított áruk védelme.

2 darus emelőgerenda elektromos forgóművel
Elektromosan mozgatható futóművekkel a tekercsek emeléséhez

Konténer emelőgerenda 10, 16 és 20 lábas konténerekhez  
Teleszkópos kialakítás elektromechanikus Twistlock reteszeléssel

Emelőgerendák
Felépítés, daru- és teheroldali kialakítás

Emelőgerendák

Breite max.

Breite min.

V

W

Starre Bauhöhe Osztás

Osztás
Alsó forgáspont

Fix szerkezeti magasság

Min. szélesség

Max. szélesség
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Fontos információk a "terhelés alatti ferde helyzet" támájához 

Fontos információk a „Felborulás veszélye a rakomány súlypontja alá történő rögzítéskor” témakörhöz

75 mm 75 mm

1,5°

3°

1, 5 m

3 m

= 1,5°

= 3°

A teher súlypontja általában mindig pon-
tosan a daru horogja alatt van. Ha a teher 
súlypontja nem a középpontban van, az 
emelőgerenda ferde helyzetbe kerül, és 
ilyenkor állítható függesztéket kell alkal-
mazni. Az orsóval állítható változat terhe-
lés alatt is állítható (ügyeljen max. ferde 
helyzetre), ez a megoldás időt takarít meg 
és különösen biztonságos. A rendelkezésre 

A rögzítésnél mindig figyelembe kell venni 
a teher súlypontjának magasságát, és 
kritikus értékelésnek kell alávetni. Nem 
áll fenn veszély, ha a teher súlypontja ala-
csonyabban van, mint a rögzítési pontok. 
Ha a teher súlypontja magasabban van, 
mint a teher, fennáll a felborulás veszélye. 
Figyelem: ha rosszul történik a rögzítés, a 
rendszer felborulhat. Minden teherfelvevő 

álló szabad emelési magasságot a lehető 
legnagyobb mértékben ki kell használni. 
Minél nagyobb a távolság a daru horogja és 
a rakomány súlypontja között, annál kisebb 
az emelőgerenda ferdesége, még akkor is, ha 
a rakomány súlypontja nem a középpontban 
van. Ehhez körkél- vagy láncfüggesztéket 
válasszon. Az EN 13155 szerint terhelés alatt 
legfeljebb 6° dőlés engedélyezett.  

eszköznek "fix szerkezet magassága” van. A fix 
szerkezet magasság a „daruhorog érintkezési 
pontja és a következő alatta lévő csuklópont” 
közötti méret, azaz a daruhorog alatti emelő-
gerenda magasság-tartománya, amely a teher 
lengésekor geometriailag nem változhat.

Alacsony "fix szerkezeti magasságúak" a 
szemes felfüggesztésű emelőgerendák (1). 

Magasabb "fix szerkezeti magasságúak" a 
több ágú függesztékes emelőgerendák (2). 
Az emelőgerenda fix szerkezeti magassá-
gának (A) mindig lényegesen nagyobbnak 
kell lennie, mint a „rögzítési pont a teher 
súlypontjáig” (D) méret. H emelőgerendák 
esetén mindkét térbeli tengelyt figyelembe 
kell venni.   

Alapszabály:
Használja ki a daru magasságát: Ha a „daru-
horog és a tehersúlypont” távolsága megkét-
szereződik, a ferdeség feleződik.

Emelőgerendák

D

A

L

D

A

D

A > D

D

A < D

1 2
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Konfigurálja saját maga az emelőgerendáját!

C Rögzítési pontok teher oldalán

Válassza ki az emelőberendezésének megfelelő emelési pontokat.

B Felfüggesztés a daru oldalán

Válassza ki a felhasználás megfelelő felfüggesztést.

D Megfelelő függesztékek, szerviz és biztonságos tárolás
Válasszon sokféle hasznos tartozék és szolgáltatás közül,
mint például a karbantartási szolgáltatás vagy a túlterhelési teszt stb.

Felépítés
Az emelőgerenda felépítése a terheléstől, va-
lamint a teheroldali rögzítési pontok számától 
és helyzetétől függ. 

Emelőgerenda: keskeny és hosszú rakomá-
nyokhoz (rúdacél, tartógerendák stb.). A te-
heroldali rögzítési pontok egy sorban vannak.  

H emelőgerenda: terjedelmes/térbeli terhek 
(gépek, ládák stb.). A teheroldali rögzítési 
pontok egy síkban vannak.

Teher súlypontja
A teher súlypontja mindig pontosan a daru 
horog alatt helyezkedik el. Ha a teher egye-
netlenül oszlik el, az emelőgerenda a teherrel 
együtt ferdén lóg. Itt be kell tartani a DIN EN 
13155 szabvány szerint maximálisan megen-
gedett 6° dőlést.

Daru oldal: Itt állítható kivitelt kell választani. 
Mivel: gyakran csak hozzávetőlegesen lehet 
megmondani, hol van a súlypont. 
Az orsóval állítható változat terhelés alatt 
is könnyen állítható (ügyeljen a maximális 
dőlésre). Ez a megoldás időt takarít meg és 
különösen biztonságos.

Pontos súlypont adattal rendelkező emelési 
folyamatokhoz gyakran elegendőek a merev 
felfüggesztések, mint például a szemes fel-
függesztés, a vario felfüggesztés vagy a 2 ágú 
felfüggesztés.

Teher oldalon: az emelőgerenda beállítása az 
emelési pontok beállításával aszimmetrikus a 
daru felőli felfüggesztéshez képest. Itt figye-
lembe kell venni, hogy a teheroldali emelési 
pontok nem egyenletesen terheltek, előfor-
dulhat, hogy az emelőgerendát erősebbre kell 
méretezni. H emelőgerenda esetén ügyeljen az 
emelési pontok egyenletes terhelésére, külön-
ben az emelőgerenda megsérülhet.

SpanSet Axzion moduláris emelőgerenda

Méretezés
Teherbírás 250 kg - 20 t 
Hossz 0,5m - 6mA

A

B

C

Terhelési ciklusok < 20.000 a DIN EN 13155 szerint (speciális esetek lehetségesek)
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Válasszon: felfüggesztés a daru oldalán

Szín és speciális esetek

Válasszon: rögzítési pontok a rakomány oldalán
A teheroldali rögzítési pontokat a függeszté-
kek típusa és száma szerint kell kiválasztani. 

Ha a teher súlypontja nem egyértelmű, a teher 
mérete változik, akkor állítható rögzítési pon-
tokat kell használni.

A daruoldali felfüggesztés főként a meglévő 
daruhorog típusához és a rendelkezésre álló 
daru magassághoz igazodik. Ennek során 
figyelembe kell venni, hogy a modern daru-
rendszerekre szerelt horgok a nagyszilárdságú 
acél alkalmazása miatt egyre kompaktabbak, 
a normál szerkezeti acélból készült egyszerű 

Felakasztó szem, 
merev

Vario felfüggesz-
tés, állítható

Keret séklivel

felfüggesztések (lángvágott emelőszemes fel-
függesztés) itt már gyakran nem férnek el. 

A teher súlypont alatti rögzítése esetén boru-
lásveszély állhat fenn. Feltétlenül vegye figye-
lembe a biztonsági utasításokat. 

Sékli léc

Vario felfüggesz-
tés, merev

2 ágú függeszték 
VLBS-sel

Dupla Vario- 
felfüggesztés

B kengyel 
felfüggesztés

Keret szimpla 
horoggal

Keretlap felhegesz-
tett horgokkal

Keretlap dupla 
pollerrel

Keret forgó 
horoggal

Gyakorlati TIPP: A normál felfüggesz-
tésen felül válasszon még 2 VLBS-t. Egy 
további 2 ágú függesztékkel kombinálva 
az emelőgerenda sokkal stabilabban lóg.

Gyakorlati TIPP: Az emelési pontok 
beállítása időt vesz igénybe, intenzív 
használat esetén alternatívaként több fix 
emelési pontot kell használni.

SpanSet Axzion moduláris emelőgerenda

Az emelőgerenda színe

Offshore: egyedi méretezés a felhasználási feltételek és    
         a minősítő társaság szerint

Terhelési ciklus > 20 000: Méretezés DIN EN 13001  
        és Eurocode EN 1993 szerintStandard  SpanSet Axzion kék RAL 5001

fényvisszaverő csíkokkal

SpanSet Axzion sárga RAL 1006, felár nélkül
fekete jelzőcsíkokkal

Egyedi szín felár ellenében

Különleges esetek (kérjen ajánlatot)

USA: Gyártás és méretezés ASME szerint 
        „Design of Below the Hook Lifting Devices“

Oroszország:  FÁK országok, GOST-R tanúsítvány /  
EAC TR CU megfelelőségi nyilatkozat

Hőmérséklet: Hideg tartomány (< -10 °C) vagy meleg tartomány (> +60 °C)

Daru emelési sebessége: > 10m/perc.Az alkatrészek kiválasztásánál segítséget nyújtanak 
teherfelvevő eszköz specialistáink: sip@axzion.de

B

C
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A szürke komponensek nem képezi a szállítási terjedelem részét! A szürke komponensek nem képezi a szállítási terjedelem részét!

Modulos rendszerű emelőgerenda Modulos rendszerű emelőgerenda 

SiP 
cikkszám

Teherbírás 
[kg]

Hossz 
[mm]

ASS.0100.010 1000 1000,00
ASS.0100.020 1000 2000,00
ASS.0100.030 1000 3000,00
ASS.0100.040 1000 4000,00
ASS.0100.050 1000 5000,00
ASS.0100.060 1000 6000,00
ASS.0200.010 2000 1000,00
ASS.0200.020 2000 2000,00
ASS.0200.030 2000 3000,00
ASS.0200.040 2000 4000,00
ASS.0200.050 2000 5000,00
ASS.0200.060 2000 6000,00
ASS.0300.010 3000 1000,00
ASS.0300.020 3000 2000,00
ASS.0300.030 3000 3000,00
ASS.0300.040 3000 4000,00
ASS.0300.050 3000 5000,00
ASS.0300.060 3000 6000,00
ASS.0500.010 5000 1000,00
ASS.0500.020 5000 2000,00
ASS.0500.030 5000 3000,00
ASS.0500.040 5000 4000,00
ASS.0500.050 5000 5000,00
ASS.0500.060 5000 6000,00
ASS.1000.010 10000 1000,00
ASS.1000.020 10000 2000,00
ASS.1000.030 10000 3000,00
ASS.1000.040 10000 4000,00
ASS.1000.050 10000 5000,00
ASS.1000.060 10000 6000,00
ASS.2000.010 20000 1000,00
ASS.2000.020 20000 2000,00
ASS.2000.030 20000 3000,00
ASS.2000.040 20000 4000,00
ASS.2000.050 20000 5000,00
ASS.2000.060 20000 6000,00

SiP 
cikkszám

Teherbírás 
[kg]

Hossz (min.) 
[mm]

Hossz (max.) 
[mm]

ASV.0100.010 1000 500,00 1000,00
ASV.0100.020 1000 1000,00 2000,00
ASV.0100.030 1000 1500,00 3000,00
ASV.0100.040 1000 2000,00 4000,00
ASV.0100.050 1000 3000,00 5000,00
ASV.0100.060 1000 3000,00 6000,00
ASV.0200.010 2000 500,00 1000,00
ASV.0200.020 2000 1000,00 2000,00
ASV.0200.030 2000 1500,00 3000,00
ASV.0200.040 2000 2000,00 4000,00
ASV.0200.050 2000 3000,00 5000,00
ASV.0200.060 2000 3000,00 6000,00
ASV.0300.010 3000 500,00 1000,00
ASV.0300.020 3000 1000,00 2000,00
ASV.0300.030 3000 1500,00 3000,00
ASV.0300.040 3000 2000,00 4000,00
ASV.0300.050 3000 3000,00 5000,00
ASV.0300.060 3000 3000,00 6000,00
ASV.0500.010 5000 500,00 1000,00
ASV.0500.020 5000 1000,00 2000,00
ASV.0500.030 5000 1500,00 3000,00
ASV.0500.040 5000 2000,00 4000,00
ASV.0500.050 5000 3000,00 5000,00
ASV.0500.060 5000 3000,00 6000,00
ASV.1000.010 10000 500,00 1000,00
ASV.1000.020 10000 1000,00 2000,00
ASV.1000.030 10000 1500,00 3000,00
ASV.1000.040 10000 2000,00 4000,00
ASV.1000.050 10000 3000,00 5000,00
ASV.1000.060 10000 3000,00 6000,00
ASV.2000.010 20000 500,00 1000,00
ASV.2000.020 20000 1000,00 2000,00
ASV.2000.030 20000 1500,00 3000,00
ASV.2000.040 20000 2000,00 4000,00
ASV.2000.050 20000 3000,00 5000,00
ASV.2000.060 20000 3000,00 6000,00

Merev főtartó Állatható főtartó
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Modulos rendszerű emelőgerenda Modulos rendszerű emelőgerenda 
Merev kereszttartó Állítható kereszttartó
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SiP 
cikkszám

Teherbírás 
[kg]

Hossz 
[mm]

AQS.0050.005 500 500,00
AQS.0050.010 500 1000,00
AQS.0050.020 500 2000,00
AQS.0050.030 500 3000,00
AQS.0050.040 500 4000,00
AQS.0050.050 500 5000,00
AQS.0100.005 1000 500,00
AQS.0100.010 1000 1000,00
AQS.0100.020 1000 2000,00
AQS.0100.030 1000 3000,00
AQS.0100.040 1000 4000,00
AQS.0100.050 1000 5000,00
AQS.0150.005 1500 500,00
AQS.0150.010 1500 1000,00
AQS.0150.020 1500 2000,00
AQS.0150.030 1500 3000,00
AQS.0150.040 1500 4000,00
AQS.0150.050 1500 5000,00
AQS.0250.005 2500 500,00
AQS.0250.010 2500 1000,00
AQS.0250.020 2500 2000,00
AQS.0250.030 2500 3000,00
AQS.0250.040 2500 4000,00
AQS.0250.050 2500 5000,00
AQS.0500.005 5000 500,00
AQS.0500.010 5000 1000,00
AQS.0500.020 5000 2000,00
AQS.0500.030 5000 3000,00
AQS.0500.040 5000 4000,00
AQS.0500.050 5000 5000,00
AQS.1000.005 10000 500,00
AQS.1000.010 10000 1000,00
AQS.1000.020 10000 2000,00
AQS.1000.030 10000 3000,00
AQS.1000.040 10000 4000,00
AQS.1000.050 10000 5000,00

SiP 
cikkszám

Teherbírás 
[kg]

Hossz (min.) 
[mm]

Hossz (max.) 
[mm]

AQV.0050.005 500 300,00 500,00
AQV.0050.010 500 500,00 1000,00
AQV.0050.020 500 1000,00 2000,00
AQV.0050.030 500 1500,00 3000,00
AQV.0050.040 500 2000,00 4000,00
AQV.0050.050 500 3000,00 5000,00
AQV.0100.005 1000 300,00 500,00
AQV.0100.010 1000 500,00 1000,00
AQV.0100.020 1000 1000,00 2000,00
AQV.0100.030 1000 1500,00 3000,00
AQV.0100.040 1000 2000,00 4000,00
AQV.0100.050 1000 3000,00 5000,00
AQV.0150.005 1500 300,00 500,00
AQV.0150.010 1500 500,00 1000,00
AQV.0150.020 1500 1000,00 2000,00
AQV.0150.030 1500 1500,00 3000,00
AQV.0150.040 1500 2000,00 4000,00
AQV.0150.050 1500 3000,00 5000,00
AQV.0250.005 2500 300,00 500,00
AQV.0250.010 2500 500,00 1000,00
AQV.0250.020 2500 1000,00 2000,00
AQV.0250.030 2500 1500,00 3000,00
AQV.0250.040 2500 2000,00 4000,00
AQV.0250.050 2500 3000,00 5000,00
AQV.0500.005 5000 300,00 500,00
AQV.0500.010 5000 500,00 1000,00
AQV.0500.020 5000 1000,00 2000,00
AQV.0500.030 5000 1500,00 3000,00
AQV.0500.040 5000 2000,00 4000,00
AQV.0500.050 5000 3000,00 5000,00
AQV.1000.005 10000 300,00 500,00
AQV.1000.010 10000 500,00 1000,00
AQV.1000.020 10000 1000,00 2000,00
AQV.1000.030 10000 1500,00 3000,00
AQV.1000.040 10000 2000,00 4000,00
AQV.1000.050 10000 3000,00 5000,00
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Függesztő szem, merev 

SiP 
cikkszám

Teherbírás 
[kg]

 
[]

Szem magassága V 
[mm]

Szem szélessége W 
[mm]

AAS.0100 1000 100 50
AAS.0200 2000 130 65
AAS.0300 3000 150 70
AAS.0500 5000 190 85
AAS.1000 10000 270 120
AAS.2000 20000 360 160

Vario függesztő szem, merev 

SiP 
cikkszám

Teherbírás 
[kg]

Gyűrű magassága V 
[mm]

Gyűrű szélessége W 
[mm]

VAS.0100.0 1000 100 60
VAS.0200.0 2000 125 70
VAS.0300.0 3000 140 80
VAS.0500.0 5000 160 95
VAS.1000.0 10000 190 110
VAS.2000.0 20000 250 150

2 ágú láncfüggeszték VLBS-sel 

SiP 
cikkszám

Teherbírás 
[kg]

Gyűrű magassága V 
[mm]

Gyűrű szélessége W 
[mm]

KAH.0210 2100 110 60
KAH.0350 3500 135 75
KAH.0560 5600 160 90
KAH.0950 9500 180 100
KAH.1400 14000 200 110
KAH.2240 22400 340 180

D kengyeles felfüggesztés 

SiP 
cikkszám

Teherbírás 
[kg]

Gyűrű magassága V 
[mm]

Gyűrű szélessége W 
[mm]

DBS.0150 1500 70 60
DBS.0200 2000 120 80
DBS.0300 3000 127 108
DBS.0500 5000 153 170
DBS.0600 6000 177 120
DBS.0800 8000 280 140
DBS.1000 10000 281 160

Külön érdeklődésre más méretek és 
felfüggezstés is kapható (lásd még a 233. 
oldalt is).
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Lemezkeret séklivel és szemes horoggal 

SiP 
cikkszám

Teherbírás 
[kg]

Pofanyílás M 
[mm]

Kb. súly (nettó) 
[kg]

RBV.0050-1 500 18 1,00
RBV.0100-1 1000 25 1,10
RBV.0150-1 1500 32 1,50
RBV.0250-1 2500 40 2,50
RBV.0500-1 5000 56 8,00
RBV.1000-1 10000 80 19,00

Lemezkeret séklivel és forgó horoggal 

SiP 
cikkszám

Teherbírás 
[kg]

Pofanyílás M 
[mm]

Kb. súly (nettó) 
[kg]

WHG.0050 500 19 1,00
WHG.0100 1000 19 1,00
WHG.0150 1500 24 1,60
WHG.0250 2500 33 3,50
WHG.0500 5000 44 9,00
WHG.1000 10000 69 17,00

A forgóhorog terhelés alatt nem forgatható!

Lemezkeret felhegesztett horgokkal 

SiP 
cikkszám

Teherbírás 
[kg]

Pofanyílás M 
[mm]

RBV.0050-3 500 18
RBV.0100-3 1000 25
RBV.0150-3 1500 32
RBV.0250-3 2500 40
RBV.0500-3 5000 56
RBV.1000-3 10000 80

Lemezkeret dupla akasztóval 

SiP 
cikkszám

Teherbírás 
[kg]

Pofanyílás M 
[mm]

Kb. súly (nettó) 
[kg]

RBV.0050-4 500 50 6,00
RBV.0100-4 1000 50 10,00
RBV.0150-4 1500 50 12,00
RBV.0250-4 2500 50 15,00
RBV.0500-4 5000 100 22,00
RBV.1000-4 10000 115 30,00

Külön érdeklődésre más méretek és 
felfüggesztés is kapható (lásd még a 233. 
oldalt is).
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Szállító állvány konténer emelőgerendához

A teher oldalon felfekvő pontokkal konténer 
emelőgerendákhoz. Erős profilacél szerkezet 
nagy targoncanyílásokkal, kompletten teher-
rögzítő pontokkal. Nagy tárolódobozokkal a 
teher függesztékeinek.

Szállítókocsi emelőgerendához

Szállítókocsi 2-2 kormányozható és fix kerék-
kel, fő- és / vagy kereszttartókhoz. Erős profi-
lacél szerkezet, rögzítési pontokkal a teher 
rögzítéséhez. 

Tárolóállvány emelőgerendákhoz

A gerenda nem képezik a szállítási terjedelem részét)

A gerenda nem képezi a szállítási terjedelem részét)

A gerenda nem képezi a szállítási terjedelem részét)

Forduljon hozzánk - 
szívesen készítünk Önnek egyedi ajánlatot.

Forduljon hozzánk - 
szívesen készítünk Önnek ajánlatot.

Forduljon hozzánk - 
szívesen készítünk Önnek ajánlatot.

DGUV 109-017 szabály: A teherfelvevő esz-
közöket és függesztékeket úgy kell lehelyezni, 
hogy azok ne boruljanak fel, ne eshessenek 
vagy ne csúszhassanak le. Készüljön fel, és 
rendelje meg az emelőgerendához megfelelő 
tárolóállványt. Erős profilacél szerkezet szere-
lési pontokkal padlóra rögzítéshez.

Opcionálisan
■	 Felfekvő Secutex ütközésvédelemmel
■	 Lefogatási pontok
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Egyszerű szállítás, biztonságos tárolás!

Könnyű szállítás az építési területre
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Axzion távtartó emelőgerendák merev vagy állítható

Állítható kivitel:
Teleszkóposan állítható munkatartomány. Az 
ütközőlemezeknek a fejrészeken belüli csuklós 
elrendezése miatt a gerenda csak nyomóerők-
nek van kitéve, hajlításnak nem. Ennek 
eredményeként a gerenda csekély önsúlyú 
és maximális teljesítménnyel rendelkezik. 
Három gerenda kombinációja lehetséges, 
amelyekben két alsó gerenda kapcsolódik egy 
felső gerendához.

■	 Emelőgerenda méretek és teherbírások az 
egyedi igények szerint.

SiP 
cikkszám

Teherbírás NW 45° 
[kg]

Hossz 
[mm]

Gyűrű magassága V 
[mm]

Gyűrű szélessége 
W [mm]

Pofanyílás M 
[mm]

Magasság T 
[mm]

Kb. súly (nettó) 
[kg]

STVO.02.02 2100,0 2000,00 110 60 25 1340 30,00
STVO.02.03 2100,0 3000,00 110 60 25 1840 35,00
STVO.03.02 3500,0 2000,00 135 75 28 1430 46,00
STVO.03.03 3500,0 3000,00 135 75 28 1930 71,00
STVO.05.04 5600,0 5000,00 160 90 36 3020 156,00

Axzion emelőgerenda merev sékli lemezzel

Merev kivitel

Állítható kivitel
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Axzion emelőgerenda állítható, fejrésszel

SiP  
cikkszám 

Teherbírás NW 45° 
[kg]

Hossz (min.) 
[mm]

Hossz (max.) 
[mm]

Gyűrű magassága V 
[mm]

Gyűrűszélesség 
W [mm]

Pofanyílás M 
[mm]

Magasság 
T [mm]

STVV.02.02 2100,0 1500,00 2000,00 110 60 25 1090
STVV.02.03 2100,0 2000,00 3000,00 110 60 25 1340
STVV.03.02 3500,0 1500,00 2000,00 135 75 28 1180
STVV.03.03 3500,0 2000,00 3000,00 135 75 28 1430
STVV.05.05 5600,0 3250,00 5000,00 160 90 36 2150
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Axzion VarioBeam szerelhető moduláris emelőgerenda

Végdarabok kombinációja különböző hosszú-
ságú köztes darabokkal, egyszerűen összeil-
leszthető, karimás csavarkötéssel. Maximum 
200 t teherbírás, különböző modulhosszúsá-
gok.

■	Daru- és rakományoldal 2 darab szabvá-
nyos séklivel 

■	Rugalmas felakasztás körkötelekhez vagy 
kötélhurkokhoz 

■	 Lábak 

Opcionálisan 
■	 Függesztékek
■	 Szállítókocsi
■	 Tárolóállvány

Axzion VarioBeam középső modul

Axzion VarioBeam végmodul

SiP 
cikkszám

Teherbírás 
[kg]

Hossz 
[mm]

Kb. súly (nettó) 
[kg]

VBM.05.10 50000 1000,00 200,00
VBM.05.20 50000 2000,00 270,00
VBM.05.30 50000 3000,00 340,00
VBM.05.40 50000 4000,00 410,00
VBM.05.50 50000 5000,00 480,00
VBM.05.60 50000 6000,00 550,00
VBM.10.30 100000 3000,00 490,00
VBM.10.40 100000 4000,00 610,00
VBM.10.50 100000 5000,00 730,00
VBM.10.60 100000 6000,00 850,00
VBM.20.10 200000 1000,00 650,00
VBM.20.20 200000 2000,00 795,00
VBM.20.30 200000 3000,00 940,00
VBM.20.40 200000 4000,00 1085,00
VBM.20.50 200000 5000,00 1230,00
VBM.20.60 200000 6000,00 1375,00

SiP 
cikkszám

Teherbírás 
[kg]

Hossz 
[mm]

Kb. súly (nettó) 
[kg]

VBE.05.10 50000 1000,00 245,00
VBE.10.10 100000 1000,00 440,00
VBE.20.10 200000 1000,00 1200,00

Végmodul

Közpső modul

Végmodul
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Axzion emelőkeret, merev láncfüggesztékkel

Könnyű gerenda kiterjedt terhekhez. Daru 
oldalon 4 ágú láncfüggesztékkel, 10-es mi-
nőségi osztály, 45°-os hajlásszög egyenletes 
teherelosztás mellett. A rakomány oldalán 4 
séklivel és szimpla horgokkal.

Axzion emelőkeret, szétszerelhető, láncfüggesztékkel 

A könnyű szállítás érdekében szétszerelhető, 
könnyen összeszerelhető gerenda kiterjedt 
terhekhez. Daru oldalon 4 ágú láncfüggesz-
tékkel, 10-es minőségi osztály, 45°-os haj-
lásszög egyenletes teherelosztás mellett. A 
rakomány oldalán 4 darab séklivel és szimpla 
horgokkal.

SiP  
cikkszám 

Teherbírás 
[kg]

Hossz 
[mm]

Szélesség 
[mm]

Gyűrű magassága V 
[mm]

Gyűrűszélesség W 
[mm]

Pofanyílás M 
[mm]

Kb. súly (nettó) 
[kg]

RTS0315010010 1 3150 1000,0 1000 135 75 25 38,00
RTS0315020020 1 3150 2000,0 2000 135 75 25 65,00
RTS0525010010 1 5250 1000,0 1000 160 90 25 48,00
RTS0525020020 1 5250 2000,0 2000 160 90 25 96,00
RTS0840030030 1 8400 3000,0 3000 180 100 30 234,00

Opcionálisan:
■	 Forgó horog
■ A gerenda méretek és teherbírások az egye-

di igények szerint

Opcionálisan:
■	 Forgó horog
■ A gerenda méretek és teherbírások az 

egyedi igények szerint

Forduljon hozzánk - 
szívesen készítünk Önnek egyedi ajánlatot.
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Axzion 2 darus emelőgerenda 

A 2 darus emelőgerendával két daru kapcsol-
ható össze, így a teherbírások összeadódnak. 
A teheroldalon DIN 15411 daruhorgos felfüg-
gesztés van DIN 15401 szimpla horoggal.

Opciók:
■	 A teheroldalon DIN 15411 daruhorgos 

felfüggesztés DIN 15402 dupla horoggal.
■	 Elektromosan forgatható daruhorog a 

teheroldalon
■	Gerenda méretek és teherbírások az egyedi 

igények szerint
■	 Egyedi megoldások

Forduljon hozzánk - 

szívesen készítünk Önnek egyedi ajánlatot.
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3 karos gerenda fix

Robusztus emelőgerenda kiterjedt terhelések-
hez három, 120°-os szögben álló darukarral. 
Daru oldalon Vario felfüggesztéssel DIN 15401 
szimpla horoggal, rakomány oldalon 3 darab 
séklivel és szimpla horgokkal. 

Opciók:
■	 Forgóhorog a rakomány oldalán 
■	 Körkötelek vagy láncok a teheroldalon

Forduljon hozzánk - 
szívesen készítünk Önnek egyedi ajánlatot.

3 karos gerenda állítható

Robusztus emelőgerenda kiterjedt terhelések-
hez három teleszkóposan kitolható, 120°-os 
szögben álló darukarral. Daru oldalon Vario 
felfüggesztéssel DIN 15401 szimpla horoggal, 
rakomány oldalon 3 darab séklivel és szimpla 
horgokkal.

Opciók:
■	 Forgóhorog a rakomány oldalán 
■	 Körkötelek vagy láncok a rakomány oldalán

Forduljon hozzánk - 
szívesen készítünk Önnek egyedi ajánlatot.

Forduljon hozzánk - 
szívesen készítünk Önnek egyedi ajánlatot.

Keresztgerenda 

Robusztus emelőgerenda kiterjedt terhelé-
sekhez négy, 90°-os szögben álló darukarral. 
Daruoldalon szemes felfüggesztéssel DIN 
15401 szimpla horoghoz, rakományoldalon 4 
db szimpla horoggal felszerelve.

Opcionálisan:
■	 Teleszkóposan kihúzható
■	Billenthető karok (állítható munkatartomány)
■	 Vario felfüggesztés a daru oldalán
■	 Forgó horgok vagy láncok a rakomány oldalán
■	 Szétszerelhető kivitel

Együtt erősebbek
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Robusztus emelőgerenda, amely alkalmas az 
ISO 1161 szabvány szerint konténersarkokkal 
rendelkező 20" vagy 40" ISO konténerek eme-
lésére. Daru oldalon Vario felfüggesztéssel 
DIN 15401-es szimpla horgokhoz, rakomány 
oldalon 2x2 10-es minőségi osztályú láncok-
kal felszerelve (rövidítők nélkül), beleértve a 

konténerhorgokat is.
Opció:
■	 2x2 láncrövidítő és hosszabb láncok, ame-

lyek úgy állíthatók be, hogy kiegyensúlyoz-
zák a konténer súlypontjának hosszirányú 
eltolódását.

SiP 
cikkszám

Konténer mérete 
[ft]

Teherbírás 
[kg]

Gyűrű magassága V 
[mm]

Gyűrű szélessége W 
[mm]

Kb. súly (nettó) 
[kg]

ST.30.20.20 20 20000 240 140 482,00
ST.30.20.40 20 40000 300 200 773,00
ST.30.40.20 40 20000 240 140 559,00
ST.30.40.40 40 40000 300 200 921,00

Axzion konténer emelőgerenda 20 és 40 lábas konténerekhez
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Konténerek kedvező költségű szállítása



 Az emelőgerenda kedvező árú kompromisz-
szum minden olyan felhasználó számára, 
aki nem rendelkezik konténerterminállal, és 
meglévő darurendszerrel vagy targoncával 
akar konténereket emelni. Rögzítés a konténer 
felső sarkaihoz az ISO 1161 szabvány szerint. 
Munkaszélességek: 20" és 40" szabványos ISO 
konténerek. Daru felőli oldalon Vario felfüg-
gesztés DIN 15401 szimpla horoghoz, amely 
beállítható a rakomány súlypontjához a daru 
egyszerű mozgatásával a konténer hosszirá-
nyában. A konténer sarkait a rakomány felőli, 
90°-ban elforgatható ISO csapok rögzítik.

Axzion konténer emelőgerenda  mechanikus központi zárral

Axzion konténer emelőgerenda elektronikus zárral

SiP 
cikkszám

Konténer mérete 
[ft]

Teherbírás 
[kg]

ST.10.20.ZV 20 10000
ST.20.20.ZV 20 20000
ST.30.20.ZV 20 30000
ST.10.40.ZV 40 10000
ST.20.40.ZV 40 20000
ST.30.40.ZV 40 30000

SiP 
cikkszám

Konténer mérete 
[ft]

Teherbírás 
[kg]

ST.10.20.EV 20 10000
ST.20.20.EV 20 20000
ST.30.20.EV 20 30000
ST.10.40.EV 40 10000
ST.20.40.EV 40 20000
ST.30.40.EV 40 30000

■ Kézi hajtás kéziláncon és tolórudakon 
keresztül. 

■ A rakományoldalon mind a 4 csavar egy-
szerre mozog. 

■ Lezárt állapotban optikai biztonsági jelö-
lés. 

■ Megvezető lemezek az emelőgerenda biz-
tonságos központosításához a konténeren. 

■ Fedett területeken használható kivitel

Opciók: 
■ Elektromos zár energiatakarékos elektro-

mos hengerekkel
■ Működtetés rádiós távirányítóval vagy 

vezetékes kézi vezérlővel 
■ Külső áramellátás a daruval vagy a háló-

zattól független zselés akkumulátorral
■ Reteszelési és terhelés üzemi jelek
■ Targonca nyílások az üres szállításhoz
■ Kültéri használatra készült változat
■	 Targonca sarukkal
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Kedvező árú alternatíva meglévő darurendszerhez

Kedvező árú alternatíva meglévő darurendszerhez
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Rugalmas megoldások nehéz terhekhez is

Terhek forgatása

A gépeket és az öntvény elemeket gyakran át 
kell forgatni a gyártási folyamat során és a 
szállításhoz. Az alkatrészek egyre nagyobbak, 
és a minőséggel és határidőkkel szembeni igé-
nyek pedig egyre növekszenek.

A drága darurendszerek gyakran órákra blok-
kolva vannak a komplex fordítási folyamatok 
miatt, és a gyártóterületek nagy része ez idő 
alatt nem használható.

A SpanSet Axzion kifejlesztette a Turnmaster 
forgató emelőgerendákat a nehéz és körül-
ményes terhek biztonságos és gazdaságos 
forgatásához. Nagyon könnyen kezelhetők és 
általában már rövid idő után megtérülnek. 
A megfelelő, részben speciális bevonatú eme-
lőhevederek megbízhatóan közvetítik a nyoma-
tékot a teherre és védik magát a terhet.

Az emelőhevederek kiválasztása a forgatandó 
munkadarab felületének minőségétől és széle-
inek élességétől függ. 
Éles szélű munkadarabokhoz secutex szilárd 
bevonattal rendelkező forgató hevedereket 
kell használni. A szilárd bevonat geometria-
ilag kedvezőtlen munkadaraboknál éles szél 
nélkül is szükséges a fordító görgő és az eme-
lőheveder közötti súrlódási együttható elérése 
érdekében.

Turnmaster Vario
A szinkronizáltan önbeálló forgató görgők mindig a megfelelő helyzetben vannak
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Axzion Turnmaster Vario 

A Turnmaster Vario hasznáalator az emelőhe-
vedereket a teher megfelelő pontjaira helyezik, 
a forgató görgők automatikusan, szinkron-
ban megfelelő pozíciót vesznek fel, amint az 
emelőhevederekre nehezedik a teher súlya. A 
megemelés után a daruoldali felfüggesztést a 
kézi vezérlő gombjának megnyomásával egy-
szerűen a rakomány súlypontja fölé tudja ál-
lítani, és megkezdődhet a forgatási folyamat. 
A speciális forgató görgőknek és a kiegészítő 
terelőtengelyeknek, valamint az emelőhevede-
rek secutex bevonatának köszönhetően a nyo-
maték megbízhatóan a rakományra jut. Mivel 
az emelőhevedereket egyedileg kell a megren-
delő által emelni kívánt rakományokhoz és a 
meglévő daruhorog magasságokhoz igazí-
tani, ezek nem képezik a standard szállítási 
terjedelem részét - kérjük vegye fel velünk a 
kapcsolatot, és szívesen konfigurálunk Önnel 
közösen egy megfelelő rendszert.  

A kötöző személy gyakran nem ismeri a gépek 
vagy a nagyméretű szerkezetek pontos súly-
pontját, a sok alkotóelem szinte lehetetlenné 
teszi a megbízható felmérést. A súlypont a 

forgatás alatt még el is tolódhat. A fix felfüg-
gesztésű standard emelőgerendák esetében 
a súlyponthoz való igazítás az emelőgerenda 
átakasztásával történik. Ez gyakran nehéz és 
mindig nagyon időigényes.

■	 Elektromosan állítható, daruoldali Vario 
felfüggesztéssel a rendszer dőlésszögének 
beállításához

■	 Fokozatmentesen szinkronizáltan állítható 
2 forgató görgővel, haladóművekre szerel-
ve önműködő köteles kiegyenlítéssel

■	 A forgató görgők egyenként vannak meg-
hajtva és külön vezérelhetők

■	 Elektromos működtetés 6 m kzelőkábeles 
kézi vezérlővel                   

■	Csak merev rakományokhoz
■	 Fedett területeken használható kivitel
■	 Az emelőhevederek nem képezik a szállítá-

si terjedelem részét – ezeket egyedileg kell 
egyeztetni

SiP 
cikkszám

Teherbírás 
[kg]

Hossz 
[mm]

Gyűrű magassága V 
[mm]

Gyűrű szélessége W 
[mm]

Magasság 
T [mm]

Kb. súly (nettó) 
[kg]

TMV.05.040 5000 4000,00 180 105 10 890,00
TMV.08.040 8000 4000,00 240 140 10 980,00
TMV.10.040 10000 4000,00 240 140 10 1010,00
TMV.15.040 15000 4000,00 350 200 12 1560,00
TMV.20.040 20000 4000,00 350 200 12 1680,00

Opciók:
■	 Emelőhevederek
■	Rádió távvezérlés
■	 Kültéri használatra alkalmas kivitel
■	 Láncokkal vagy drótszövet hevederekkel a 

teher oldalán
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Rugalmas forgató emelőgerenda, nehéz rakományokhoz is



■	Nyílások két targoncavillához
■	Rögzítés két szorítócsavarral
■	 Középen egy forgatható és billenthető 

horog sárgaréz betéttel (terhelés alatt nem 
forgatható)

■	Horganyzott kivitel

Golyóscsapágyazott forgó horog terhe-
lés alatti forgatáshoz igény esetén szállít-
ható!

■	Rögzítés két szorítócsavarral
■	 Középen egy forgatható és billenthető 

horog sárgaréz betéttel (terhelés alatt nem 
forgatható)

■	 Kívül két DIN 7541 teherhorog kiakadásgátlóval
■	Horganyzott kivitel

Golyóscsapágyazott forgó horog terhe-

lés alatti forgatáshoz igény esetén szállít-
ható!

V

■	 Felfűzhető saru egy targoncavillára
■	Rögzítés szorítócsavarral
■	 Forgatható és billenthető horog sárgaréz 

betéttel (terhelés alatt nem forgatható)

Figyelem: Feltétlenül kerülje el a targoncavil-
lák túlterhelését.

Golyóscsapágyazott forgó horog terhe-

lés alatti forgatáshoz igény esetén szállít-
ható!

Axzion targonca emelőgerenda egy horoggal

Axzion targonca emelőgerenda három horoggal

Axzion targonca emelőgerenda egy targoncavillára

Gerenda méretek egyedi igények szerint is.

SiP 
cikkszám

Teherbírás 

[kg]

L 

[mm]

Pofanyílás  
m 

[mm]

t 

[mm]

V 

[mm]

W 

[mm]

Kb. súly (nettó) 
[kg]

ST.23.01.38 1000 320,0 23 220 65 130,0 12,00
ST.23.02.40 2000 320,0 27 280 60 160,0 14,00
ST.23.03.41 3000 320,0 35 315 90 185,0 18,00
ST.23.05.42 5000 320,0 45 425 100 200,0 25,00
ST.23.08.43 8000 320,0 49 553 120 200,0 55,00
ST.23.10.44 10000 320,0 69 681 120 200,0 66,00

SiP 
cikkszám

Teherbírás 

[kg]

L 

[mm]

Pofanyílás 
m 

[mm]

V
 

[mm]

Szem széles-
sége W 

[mm]

Kb. súly (nettó) 
[kg]

ST.23.01.00 1000 320,0 23 70 130 13,00
ST.23.02.00 2000 320,0 27 65 165 28,00
ST.23.03.00 3000 320,0 35 85 185 30,00
ST.23.05.00 5000 320,0 45 105 200 42,00
ST.23.08.00 8000 320,0 49 140 235 64,00
ST.23.10.00 10000 320,0 69 120 200 85,00

SiP 
cikkszám

Teherbírás 
[kg]

V 
[mm]

W 
[mm]

Kb. súly (nettó) 
[kg]

ST.23.01.01 1000 70 150,0 10,00
ST.23.02.01 2000 70 150,0 12,00
ST.23.03.01 3000 105 190,0 14,00
ST.23.05.01 5000 100 205,0 24,00
ST.23.08.01 8000 120 300,0 35,00
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■	 Saruk két targoncavillához
■	Rögzítés biztonsági lánccal a villaoszlop 

körül
■	 Áthelyezhető forgó horog sárgaréz tárcsá-

val (terhelés alatt nem forgatható)
■	 Teleszkópos, csapszegekkel egyszerűen 

állítható hasznos hossz (vegye figyelembe 
a teherbírási diagramot)

■	 A .0H cikkszám végződésű kivitelek forgat-
hatók

■	 Festett kivitel

500 kg

600 kg

750 kg

900 kg

1000 kg

1150 kg

1350 kg

1600 kg

1950 kg

2500 kg

2500 kg

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

max. 3850 mm

Beisp
iel 

Trag
fäh

igke
it

für Typ 2500 **.
OH

W

V

■	 Saruk két targoncavillához
■	 Forgatható és billenthető horog sárgaréz 

tűrcsával (terhelés alatt nem forgatható) 
■	Robusztus kivitel, közlekedéshez is
■	Rögzítés biztonsági lánccal a villaoszlop 

körül
■	 Festett kivitel

Feltétlenül ügyeljen a targonca súly-
pontjára és teherbírására!

Horgos emelőgerenda targoncához. Használ-
ható keresztben és hosszában is. A targon-
cára való felszerelhetőségnek köszönhetően a 
horgos emelőgerenda a felhasználások széles 
skáláját teszi lehetővé. Két forgatható és bil-
lenthető horog sárgaréz tárcsával (terhelés 
alatt nem forgatható). Munkahossz horogtól 
horogig: 2.000 mm. Rögzítés biztonsági lánc-
cal a villaoszlop körül. Festett kivitel.

Golyóscsapágyas forgó horog terhelés 
alatti forgatáshoz igény esetén szállítható!

Axzion darukar  targoncákhoz

Axzion rövid darukar  targoncákhoz

Axzion horgos emelőgerenda hossz- vagy keresztirányban használható

Golyóscsapágyas forgó horog terhelés 
alatti forgatáshoz igény esetén szállítható!

SiP 
cikkszám

Teherbírás 
[kg]

L (min) 
[mm]

L (max) 
[mm]

V 
[mm]

W 
[mm]

Kb. súly (nettó) 
[kg]

ST.23.25.00 2500 910 3850,0 70 180,0 210,00
ST.23.50.00 5000 910 3850,0 100 200,0 393,00
ST.23.25.0H 2500 910 3850,0 70 180,0 260,00
ST.23.50.0H 5000 910 3850,0 100 200,0 470,00

SiP 
cikkszám

Teherbírás 
[kg]

L 
[mm]

V 
[mm]

W 
[mm]

Kb. súly (nettó) 
[kg]

ST.23.01.02 1000 500,0 70 160,0 280,00
ST.23.02.02 2000 500,0 70 160,0 305,00
ST.23.03.02 3000 500,0 80 160,0 320,00

SiP 
cikkszám

Teherbírás 
[kg]

Pofanyílás M 
[mm]

Szem magas-
sága V [mm]

Szem szélessé-
ge W [mm]

Kb. súly (nettó) 
[kg]

ST.23.25.20 2500 240 160 60 165,00

Megjegyzés: Feltétlenül ügyeljen a targonca 
súlypontjára és teherbírására!

Példa: a 2500**OH 

típus teherbírása
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A forgató emelőgerenda nagyon rugalmasan 
használható. A forgatógörgős targoncasaruk 
nagy tartományban állíthatók. Rögzítés 2 db 
szorítócsavarral. Daruhorogra való felakasz-
táshoz gyűjtőszem áll rendelkezésre. Szállítás 
festett kivitelben. Forgató hevederek nélkül, 
melyek hosszát egyedileg kell kiválasztani - 
kérjük, forduljon hozzánk, hogy az Ön igényei 
szerinti ajánlatot készíthessünk.

Speciális méretek igény esetén szállíthatók!

L mind.

L max.

L

W

V

B

Rugalmas, teleszkópos emelőgerenda akku-
mulátorok és egyéb terjedelmes terhek szál-
lításához.
Daruoldalon szemes felfüggesztéssel és tar-
goncanyílásokkal, rakományoldalon 4 he-
geszthető horoggal felszerelve. 

Rögzítés biztonsági lánccal a villaoszlop kö-
rül.

Festett kivitel.

Axzion forgató emelőgerenda  targoncákhoz

Axzion akkumulátor emelőgerenda  targoncákhoz

SiP 
cikkszám

Teherbírás 
[kg]

L (min) 
[mm]

L (max) 
[mm]

Szem magassága 
V [mm]

Szem szélessége W 
[mm]

ST.28.05.01 500 700 1000,0 60 120
ST.28.05.02 500 1000 2000,0 60 160
ST.28.05.03 500 1500 3000,0 80 180
ST.28.10.01 1000 700 1000,0 60 120
ST.28.10.02 1000 1000 2000,0 60 160
ST.28.10.03 1000 1500 3000,0 80 180
ST.28.20.01 2000 700 1000,0 60 120
ST.28.20.02 2000 1000 2000,0 60 160
ST.28.20.03 2000 1500 3000,0 80 180

SiP 
cikkszám

Teherbírás 
[kg]

Villatávol-
ság 
[mm]

V 

[mm]

W 

[mm]

Hossz 
(min.) 
[mm]

Hossz 
(max.) 
[mm]

Szé-
lesség 
[mm]

Széles. 
(max.) 
[mm]

Kb. súly 
(nettó) 

[kg]
4020,012B 2000 340 60 160 800,00 1200,00 600 800 90,00

Opciók:
■	 A rakomány oldalán körkötelekkel az elekt-

romos leválasztáshoz
■	 Emelőgerenda méretek egyedi igények 

szerint

.
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Nemesacél kivitel

■	Robusztus kialakítás, nagy bigbag zsákok-
hoz is alkalmas

■	Daruoldali szemes felfüggesztés egy DIN 
15401 szimpla horoghoz

■	Négy kivágott horog íves felfekvők felület-
tela bigbag hevderekhez

■	 Festett kivitel

Robusztus teherfelvevő eszköz

■	Daruüzemben, vagy daru- és targonca 
üzemben használható kivitelek

■	Daruüzem: DIN 15401 daruhoroghoz való 
felfüggesztéssel

Igény esetén eltérő gázpalack mére-
tekhez is!

Gázpalack emelő 4 gázpalackhoz  
(a gázpalack nem tartozék)

Gázpalack emelő 1 gázpalackhoz  
(a gázpalack nem tartozék)

Gázpalack emelő 1 
gázpalackhoz

Gázpalack emelő 4 
gázpalackhoz

■	 Targonca üzem: 2 darab targonca nyílással 
a villákhoz

■	 2, 4 és 8 darab SpanSet rögzítőhevederrel 
az 1, 2 és 4 darab gázpalack rögzítéséhez 

Axzion BIG-BAG emelőgerenda 

Axzion gázpalack emelő 40 l-es gázpalackokhoz

SiP
cikkszám

Kivitel Teherbírás 
[kg]

ST.30.10.90 Szerkezeti acél 1000
ST.30.20.90 Szerkezeti acél 2000

ST.30.10.90.E Nemesacél 1000

SiP 
cikkszám

Kivitel Teherbírás 
[kg]

Szem magassága 
[mm]

Szem szélessége 
[mm]

Magasság 
[mm]

Kb. súly (nettó) 
[kg]

GFH.01.1.4.0 Daruüzem 100 80 40 2025 60,00
GFH.01.1.4.1 Daru- és targonca üzem 100 80 40 2145 75,00
GFH.02.2.4.0 Daruüzem 200 80 40 2025 70,00
GFH.02.2.4.1 Daru- és targoncaüzem 200 80 40 2145 85,00
GFH.04.4.4.0 Daruüzem 400 80 40 2025 80,00
GFH.04.4.4.1 Daru- és targoncaüzem 400 80 40 2145 95,00
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daruval vagy targoncával történő biztonságos szállításhoz



A tekercshorgok és villák alkotórészeinek elnevezése
V

ZinkenlängeVerstellbereich 

Innenhöhe

W

Zinkenbreite

Zinkenhöhe

W

Zinkenlänge

Innenhöhe

Zinkenbreite

V

Zinkenhöhe Mitte-Mitte Zinken

Horgok és rakodóvillák

Villa magasság

Villa hosszúság Villa szélesség

Belső magasság

Villaszár magasság

Villa hosszúságVillaszár közép
állítási tartomány

Villa szélesség

Belső magasság
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Megfogók

Az úgynevezett C-horgok alkalmasak nyí-
lásokkal rendelkező terhek emelésére, mint 
pl. tekercsek vagy csövek. A rakodóvilláknak 
két vagy több vízszintes villája van, és főként 
raklapos rakományok, dobozok és megfelelő 
felvételi pontokkal rendelkező gépek mozga-
tására szolgálnak. 

A terheket úgy kell felvenni és letenni, hogy 
a rakomány ne tudjon véletlenül felborulni, 

szétesni, lecsúszni vagy elgurulni. Erre fel-
használástól függően többek között biztonsági 
orr, védőkosár, csúszásgátló villabevonat al-
kalmas. Keskeny terheknél, például szalagte-
kercseknél további biztosításról (mechanikus, 
mágneses, szorító) kell gondoskodni. 

A tervezett terhelési tartományon és a súly-
ponton belül a villakarokat hátra kell dönteni, 
hogy a rakomány ne csússzon le róluk. 

Kérjük, feltétlenül vegye figyelembe:
 ■ Az olyan rakományok szállítása, amelyek súly-

pontja a felfüggesztés előtt van (a villahegy 
irányában), a villák lefelé dőléséhez vezet és 
minden esetben tilos.

 ■ A horog túlrakodása túlterheléshez vezethet, 
ami nem engedélyezett.

Tekercshorgok és rakodóvillák
Helyes felemelés és lerakás
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Jobb kezelhetőség, alacsony önsúly a nagy szi-
lárdságú acélnak köszönhetően. A magas orrú 
billenő támasznak köszönhetően alkalmas 
tekercsek felállítására. Ezeknek fa stafflikon 
kell feküdniük, és a szalagtekercseknek szo-
rosan kötegeltnek kell lenniük. A tekercsbil-
lentő horoggal való munkavégzés csak kisebb 
tekercseknél lehetséges, és figyelmes kezelést 
igényel. A keskeny szalagtekercsek csak egy 
irányba dönthetők = felállítás a tekercs füg-

A tekercsek mozgatásával kapcsolat-
ban feltétlenül kérjen műszaki informáci-
ókat!

Robusztus szerkezet kiváló minőségű acélból, 
természetesen anyagvizsgálati tanúsítvány-
nyal. Terhelés alatt a tartóvilla kb. 3°-kal 
felfelé mutat. Az ellensúly nélküli tekercshor-
got csak kisebb tekercseknél lehet használni, 
mivel a tekercshorgot kézzel kell bevezetni a 
tekercsbe. 

Opciók: 
■	Biztonsági orral a villa végén
■	 Secutex ütésvédelemmel a hátoldal belső 

részén és/vagy a villa felső oldalán

Nem találja itt az Önnek megfelelő 
tekercshorgot? Forduljon hozzánk. Sokfé-
le speciális kivitelben vagy az Ön igényei 
szerint is gyártunk tekercshorgot. Várjuk 
hívását!

gőleges tengelyétől a tekercs vízszintes ten-
gelyéig! A táblázatban megadott minimális 
szélességeket be kell tartani. 

Opció: 
■	 secutex forgatószőnyeg 10x200x300 mm 

(MéxHxSz)

SiP 
cikkszám

Teherbírás 
[kg]

Belső ma-
gasság mm]

Tekercs szélessége 
(min-max) [mm]

Belső tekercs átmérő (min) 
[mm]

Villahossz 
[mm]

Billentő orr széles-
sége Zb [mm]

Szem Ø V 
[mm]

Kb. súly (nettó) 
[kg]

ST.54.05.02 500 400 100-200 300 200 60 75 11,00
ST.54.10.02 1000 450 100-200 300 200 60 75 14,00
ST.54.10.03 1000 500 200-300 400 300 60 75 18,00
ST.54.25.02 2500 500 100-200 300 200 80 90 23,00
ST.54.25.03 2500 500 200-300 400 300 80 90 32,00
ST.54.30.03 3000 550 200-300 400 300 80 90 32,00

SiP 
cikkszám

Teherbírás 
[kg]

Belső magasság 
[mm]

Villahossz 
[mm]

Villa szélessége 
[mm]

Szem magassága 
[mm]

Szem szélessége 
[mm]

Kb. súly (nettó) 
[kg]

CH.OG.05.51 500 500 100 10 80 40 5,00
CH.OG.05.52 500 500 200 10 80 40 6,00
CH.OG.10.61 1000 600 100 10 100 50 7,00
CH.OG.10.62 1000 600 200 15 100 50 14,00
CH.OG.20.83 2000 800 300 20 130 65 31,00

Axzion tekercsbillentő horog könnyű helyzetváltoztatás

Axzion tekeremelő cshorog  ellensúly nélkül
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Kérjen információt és igényelje a tekercsemelő horgokra vonatkozó ajánlatkérő formanyomtatványunkat.

DGUV 109-017 szabály  „7.5 fejezet“: A te-
herfelvevő eszközöket és függesztékeket úgy 
kell lehelyezni, hogy azok ne boruljanak fel, 
ne eshessenek vagy ne csúszhassanak le. Ké-
szüljön fel, és rendelje meg a tekercshoroghoz 
megfelelő tárolóállványt. Erős profilacél szer-
kezet szerelőfuratokkal a padlóra rögzítéshez.

Opciók:
■	 Lefogatási pontok
■	 Lépcső és dobogó

Robusztus szerkezet kiváló minőségű acélból, 
természetesen anyagvizsgálati tanúsítvány-
nyal. Terhelés alatt a tartóvilla kb. 3°-kal 
felfelé mutat. Az ellensúlynak köszönhetően 
a horog üresen, teher nélkül is vízszintesen 
függ. 

Opciók:
■	Biztonsági orr a villa végén
■	 Secutex ütésvédelemmel a hátoldal belső 

részén és/vagy a villa felső oldalán

Tárolóállvány tekercshoroghoz  DGUV 
109-017 DGUV szabály, „7.5 fejezet“ A 
teherfelvevő eszközöket és függesztékeket 
úgy kell lehelyezni, hogy azok ne boruljanak 
fel, ne eshessenek vagy ne csúszhassanak 
le. Gondoskodjon előre, és rendelje meg a 
tekercshoroghoz megfelelő tárolóállványt.

SiP 
cikkszám

Teherbírás 
[kg]

Belső magasság 
[mm]

Villahossz 
[mm]

Villa szélessége 
[mm]

Szem magassága 
[mm]

Szem szélessége 
[mm]

Kb. súly (nettó) 
[kg]

CH.MG.05.05 5000 800 500 25 190 85 131,00
CH.MG.05.08 5000 800 800 30 190 85 181,00
CH.MG.10.08 10000 1000 800 40 270 120 382,00
CH.MG.10.12 10000 1000 1200 50 270 120 550,00
CH.MG.20.12 20000 1200 1200 60 360 160 1070,00

Axzion tekercsemelő horog  ellensúllyal

Kérjen információt és igényelje a tekercsemelő horgokra vonatkozó ajánlatkérő formanyomtatványunkat.
Tárolóállvány tekercshorgokhoz
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A függesztékek, pl. körkötelek vagy emelőhe-
vederek nem lehetnek egymáson a horogban, 
különben az alsó függeszték összenyomódik, 
és ezáltal fennáll a sérülés veszélye. A TUL-
Tec dupla horog használatával a függesztékek 
eloszthatók a két horogra, így elkerülhető a 
sérülés vagy a teherbírás csökkenése.

Speciális méretek és séklikhez való csatlakozó 
furatok igény esetén szállíthatók!

Így csinálhat egy szimpla horogból dupla hor-
got.  

■	Nemesített, kovácsolt teherhorgok
■	 Széles felfekvő felületek
■	Nagy szilárdságú daruszem számos DIN 

15401 daruhoroghoz
■	Cserélhető daruszem

Axzion dupla teherhorog  

TUL-Tec dupla horog 

SiP 
cikkszám

Teherbírás 
[kg]

Daruszem
[mm]

Pofanyílás 
[mm]

Kb. súly (nettó) 
[kg]

SE.DH.0040 4000 140 x 80 x 17 35 8,00
SE.DH.0100 10000 240 x 140 x 34 45 24,00
SE.DH.0150 15000 240 x 140 x 34 56 42,00
SE.DH.0200 20000 250 x 150 x 40 63 47,00
SE.DH.0300 30000 300 x 180 x 45 80 88,00

SiP 
cikkszám

Teherbírás 
[kg]

Daruhorog mérete B 
[mm]

H 
[mm]

M 
[mm]

V 
[mm]

W 
[mm]

Vastagság 
[mm]

Kb. súly (nettó) 
[kg]

TU.DH.0080 800 012-1,6 124 146 27 80 50 15 2,50
TU.DH.0100 1000 012-1,6 147 204 35 90 60 15 3,00
TU.DH.0200 2000 020-1,6 157 207 38 120 64 20 4,00
TU.DH.0400 4000 020-1,6 190 268 81 140 90 25 7,00
TU.DH.0600 6000 2,5-8 250 425 54 180 110 30 17,00
TU.DH.0800 8000 2,5-8 262 397 74 230 110 35 20,00
TU.DH.1000 10000 8 x 16 320 383 105 170 95 40 38,00
TU.DH.1500 15000 8 x 16 329 440 92 220 140 50 47,00
TU.DH.2000 20000 20-25 356 526 120 270 115 50 60,00

Speciális méretekben és 4-szeres ho-
rogként, valamint körkötelekhez szélesebb 
felfekvővel is kapható. 
Nagyobb teherbírás külön érdeklődésre. 
Lépjen velünk kapcsolatba!

A TUL-Tec az Oelsnitz székhelyű 
Lash+Lift GmbH márkája.
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Daru oldalon körkötél függesztékkel, rako-
mány oldalon könnyen járó acél görgőkkel, 
10-es minőségi osztályú láncokhoz alkalmas 
(nem tartozék)

Opciók: 
■	 Szállítás teheroldali láncokkal (végszerel-

vény horog vagy A-gyűrű)
■	 Szállítás a teheroldalon végtelenített 

láncokkal

Axzion Pulley körkötelekhez és drótkötelekhez

Axzion forgató csiga láncokhoz

Az Axzion forgató csigával a legnehezebb ter-
hek is könnyen felemelhetők és forgathatók. 
Teherbírások: párban használva akár 200 t. 
Daru oldalon körkötél függesztékkel, rako-

SiP 
cikkszám

Teherbírás 
[kg]

Kivitel Hajlásszög (max.) 
[°]

Kb. súly (nettó) 
[kg]

PUL.04000.1 40000 Daru oldal: 1x MagnumPlus 25t 3m; teher oldal: 1x Magnum-X 30t 9m 30 360,00
PUL.06000.1 60000 Daru oldal: 1x MagnumPlus 40t 3m; teher oldal: 1x Magnum-X 40t 8m 30 650,00
PUL.08000.1 80000 Daru oldal: 1x MagnumPlus 40t 3m; teher oldal: 1x Magnum-X 40t 8m 30 730,00
PUL.10000.1 100000 Daru oldal: 1x MagnumPlus 60t 3m; teher oldal: 1x Magnum-X 60t 8m 20 800,00

SiP 
cikkszám

Teherbírás 0 – 6° 
[kg]

Teherbírás 45° 
[kg]

Kb. súly (nettó) 
[kg]

WRK.00300.0 3000,0 2100,0 14,00
WRK.00500.0 5000,0 3500,0 20,00
WRK.01340.0 13400,0 9380,0 34,00
WRK.02000.0 20000,0 14000,0 42,00
WRK.03200.0 32000,0 22400,0 50,00
WRK.04000.0 40000,0 28000,0 80,00
WRK.05600.0 56000,0 39200,0 140,00

mány oldalon könnyen járó acél görgőkkel és 
MagnumX körkötelekkel (az ár tartalmazza).
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■	 Kis önsúly a nagy szilárdságú acélnak 
köszönhetően

■	Daru oldal séklivel
■	 Teheroldal rádiuszos felfekvő felülettel
■	Hajlásszög 15-30°

Speciális méreteket gyártunk Önnek 
az Ön specifikációi szerint. Vagy Önnek 
más feladatai vannak, és még nem tudja 
pontosan, hogy milyen teherfelvevő eszköz-
re van szüksége? Akkor forduljon hozzánk. 
Szívesen szolgálunk tanácsokkal!

Az Axzion teherkiegyenlítő egy egyszerű és 
kedvező költségű eszköz nem központos súly-
pontú terhek emelésére. Az Axzion teherki-
egyenlítővel beigazíthatóak az oldalirányban 
elmozdult súlypontok. Az úgynevezett Spill-elv 
szerint működik: Megbízhatóan megtartja a 
terhelést, ha a kötél mindkét vége egyenlete-
sen van terhelve. 

Ha a kötél egyik vége nincs terhelve, a teher-
kiegyenlítőt a daruval oldalra lehet mozgatni, 
amíg a daruhorog pontosan a teher súlypontja 
fölé nem kerül. Ebben a helyzetben mindkét 
kötélvég egyenletesen megfeszül. A teherki-
egyenlítőben ekkor már nem csúszik a kötél, 
a teher felemelhető.

Opcionálisan: 
■	Cserélhető secutex ütésvédelemmel 

rendelkező ütközőfelület a kiváló minőségű 
csővégek védelme érdekében.

Axzion nagy teherbírású csőhorog 

Axzion kiegyensúlyozó 

SiP 
cikkszám

Kivitel Teherbírás 
[kg]

416.M02.03 ütésvédelem nélkül 6.000
416.M02.04 ütésvédelem nélkül 8.000
416.M02.05 ütésvédelem nélkül 12.000
416.M02.06 ütésvédelem nélkül 16000
416.MP2.03 ütésvédelemmel 6.000
416.MP2.04 ütésvédelemmel 8.000
416.MP2.05 ütésvédelemmel 12.000
416.MP2.06 ütésvédelemmel 16000

SiP 
cikkszám

Teherbírás NW 0-45° 
[kg]

Teherbírás NW 45° 
[kg]

Daruszem 
[mm]

Kötél átmérő 
[mm]

Kötélhossz 
[mm]

Súly kötél nélkül (nettó) 
[kg]

Drótkötél felár / m 
[€]

SE.LB.028.0 2800,0 2000,0 140x80x17 14,0 4 13,00 7,60
SE.LB.044.0 4400,0 3150,0 160x95x22 18,0 4 22,00 10,50
SE.LB.088.0 8800,0 6300,0 200x110x34 24,0 4 40,00 17,00
SE.LB.112.0 11200,0 8000,0 210x140x34 28,0 4 85,00 22,80
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Optimális súlykiegyenlítés nem központos súlypontnál



Axzion rakodóvilla automatikus súlykiegyenlítéssel

A rakodóvillák ideálisak raklapok, rácsos kon-
ténerek és egyéb kötegelt rakományok daru-
val történő talajközeli szállítására. Az Axzion 
rakodóvillák a magasságállításnak és az ol-
dalirányban állítható villaszáraknak köszön-
hetően tökéletesen illeszkednek a különböző 
rakományokhoz.  Mivel a szabványos raklapok 
és a rácsos konténerek hossza 1200 mm, az 
Axzion rakodóvillák kifejezetten a 600 mm-es 
rakomány súlyponthoz készültek.

LS változat: Fix rakodási magasság 1300 
mm (magasság nem állítható)
SH változat: Rugalmas rakodási magasság 
1300-2000mm (állítható magasságú) 

Az Axzion rakodóvillák automatikusan a névle-
ges terhelési középponthoz igazodnak a moz-
gató szemen és a gáztöltésű rugón keresztül. 
A rakomány súlypontjának a villák közepe 
fölött kell lennie. A rakodóvillát csak akkor 
szabad felemelni, ha a mozgató szem az első 
ütközőnél elérte a terhelési helyzetét. Üres ál-
lapotban a mozgószemet a kopásmentes gáz-
töltésű rugó a hátsó ütközőhöz nyomja, és au-
tomatikusan vízszintesen lóg. Az automatikus 
súlykiegyenlítés megbízható működéséhez a 

névleges terhelés legalább 20%-ának a vil-
lákra kell hatnia.

■	 Teher súlypontja: 600mm
■	 Villahossz: 1000mm
■	Belső magasság: 1300mm
■	 Villa állítási tartomány: 450-900mm
■	Hosszirányú szállításhoz is alkalmas
■	 Erős szerkezet robusztus üreges profilokból 
■	DIN 15041 daruhoroghoz való mozgatható 

szemmel 
■	 Kopásmentes gáztöltésű rugóval
■	 Kompakt villa, oldalirányban állítható

Opciók: 
■	 Kovácsolt tehervillák, ezáltal kisebb a 

keresztmetszetük 
■	Biztosító kosár 
■	 2x2 db LBS 3 t a hátsó részen,  

2 tartóheveder beakasztására alkalmas 
■	 secutex villa bevonat

Axzion rakodóvilla manuális súlykiegyenlítéssel

Egyenetlenül megrakott raklapok esetén a ra-
komány pontos súlypontja már nem középen 
van. Az egyszerűen átakasztható akasztógyű-
rűnek köszönhetően a rakodóvilla a könnyen a 
különböző teher súlyponthoz igazítható. 

LM változat: Fix rakodási magasság 1300 mm 
(magasság nem állítható)
MH változat: Rugalmas rakodási magasság 
1300-2000mm (állítható magasságú) 

■	 Teher súlypontja: 600mm
■	 Villahossz: 1000mm
■	Belső magasság: 1300mm
■	 Villa állítási tartomány: 450-900mm

■	 Teher súlypont 600 mm 
■	 Extra nagy akasztógyűrűvel, nagy szilárd-

ságú, 260x140 mm (MaxSz)
■	 Kompakt villa, oldalirányban állítható
■	 Erős szerkezet robusztus üreges profilokból

Opciók:
■	 Kovácsolt tehervillák, ezáltal kisebb a 

keresztmetszetük
■	Biztosító kosár
■	 2x2 db LBS 3 t a hátsó részen 2 tartóheve-

der beakasztására alkalmas 
■	 secutex villa bevonat

MH változat

LM változat

LS változat

SH változat

Forduljon hozzánk - 
szívesen készítünk Önnek egyedi ajánlatot.

Forduljon hozzánk - 
szívesen készítünk Önnek egyedi ajánlatot.
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Alakzáró megfogók          Súrlódásos megfogók

Mechanikus megfogók szabálya:
Az alakra illeszkedő felületnek merőlegesnek 
kell lennie a megfogási tengelyre.

A terhet súrlódás fogja meg. A súrlódó 
megfogóknak >2 biztonsági tényezővel kell 
rendelkezniük a teher kicsúszásával szem-

ben. A felülettel kombinált súrlódási tényező 
a lényeges.

Megfogók magyarázata

Megfogók

Megfogási tartomány

Megfogási magasság
G

V
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Meghajtott megfogók
A meghajtott megfogók külső áramforrásból (hidra-
ulikus henger, orsó vagy hasonló) nyerik a szüksé-
ges megfogóerőt. A tervezés során biztosítania kell 
a teher biztonságos megtartását a hajtás meghi-
básodása esetén is.

Alakzáró megfogók 
Ezek a megfogók úgy fogják meg a terhet, hogy 
a teher alá vagy egy meglévő mélyedésbe tud-
nak nyúlni. Ennek során figyelembe kell venni, 
hogy az alakzáró felületnek merőlegesnek kell 
lennie a megfogó tengelyére.

Súrlódásos megfogók  
A súrlódásos megfogóknak > 2 biztonsági té-
nyezővel kell rendelkezniük a teher kicsúszá-

Alapvetően kétféle megfogó típus létezik: meghajtott és nem meghajtott megfogók:

A teher megfogása súrlódással vagy alakzárással történik. 

Hajtás nélküli megfogók
A hajtás nélküli megfogók a szükséges meg-
fogóerőt a szerkezet geometriájából és a teher 
súlyából nyerik.

sával szemben. Az, hogy a megfogó kellően 
biztonságosan működik-e, a pofanyomástól és 
a megállapított súrlódási együtthatótól függ. 
Mindig meg kell határozni, hogy a felemelendő 
teher rendelkezik-e a szükséges súrlódási té-
nyezővel a megfogó pofa felületével együtt. 
Figyelembe kell venni, hogy a kicsúszás elleni 
relatív biztonságnak semmi köze a teher sú-
lyához, hanem kizárólag a súrlódási értéktől és 
a megfogó geometriai helyzetétől függ.

Figyelem, kérjük, feltétlenül tartsa be:

Terhek megfogókkal történő szállítása során figyelembe kell venni, hogy a tehernek a környezettel 
való ütközése a megfogó kinyílását okozhatja. A megfogókkal történő emelés során mindenképp 
el kell kerülni az ütközéseket. Ha az ütközések nem zárhatók ki, a megfogót kiegészítő biztonsági 
eszközökkel kell felszerelni.

Kérjük, feltétlenül vegye figyelembe: 

 ■ A alakzáró emeléshez tervezett megfogót 
soha nem szabad súrlódó megfogóként 
használni! A teher kicsúszik a megfo-
góból!

 ■ A kopott súrlódó betétek vagy a megfogó-
pofák ronthatják a megfogás biztonságát. 

 ■ A megfogót csak a megadott fogástarto-
mányban szabad üzemeltetni. Ha a terhek 
túl keskenyek vagy túl szélesek, nincs 
biztonságos fogás!

 ■ A rakománynak száraznak kell lennie. 
Az olyan tényezők, mint az olaj, a víz és 
a jég, jelentős mértékben csökkentik a 
súrlódást.

 ■ A tehernek alkalmasnak kell lennie arra, 
hogy biztonságosan és tartósan elviselje 
a pofa nyomását.

A megfogók két típusa
Alakzáró megfogók és súrlódásos megfogók
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Axzion tömbmegfogó 

Tömbmegfogó függőleges, párhuzamos oldalú 
négyszögletes terhek kíméletes szállításához. 
A robusztus karos szerkezet terheléstől függő 
szorítóerőt hoz létre. A secutex szorítópofák-
kal rendelkező tömbmegfogót legalább 0,4 μ 
súrlódási együtthatóra tervezték. A terhelés-
nek nyomás alatt stabilnak, száraznak és ke-
nőanyagtól mentesnek kell lennie. 

■	DIN 15401 szimpla horoghoz való felfüg-
gesztéssel 

■	 Párhuzamos markolatú pofák nagyon 
robusztus secutex ütésvédelemmel 

■	Nyitott kar, automatikusan rögzül, extra 
nagy fogantyúval 

■	Megerősített forgócsukló a hosszabb 
élettartam érdekében

■	Ujjbecsípődés elleni védelem
■	Horganyzott

SiP 
cikkszám

Teherbírás 
[kg]

Fogási tarto-
mány A [mm]

Szorítópofák G 
[mm]

Fogási magas-
ság H mm]

Szem Ø 
[mm]

Kb. súly (nettó) 
[kg]

ST.70.02.01 250 50 - 125 100 x 100 130 80 12,00
ST.70.02.02 250 150 - 260 100 x 100 130 80 16,00
ST.70.02.05 250 250 - 500 100 x 100 130 80 17,00
ST.70.05.01 500 50 - 125 100 x 100 130 80 18,00
ST.70.05.02 500 150 - 260 100 x 100 130 80 21,00
ST.70.05.05 500 250 - 500 100 x 100 130 80 28,00
ST.70.10.02 1000 150 - 260 120 x 120 160 80 33,00
ST.70.10.05 1000 250 - 500 120 x 120 192 85 43,00
ST.70.10.07 1000 480 - 750 120 x 120 160 85 60,00
ST.70.25.02 2500 150 - 260 160 x 160 190 95 78,00
ST.70.25.05 2500 250 - 500 160 x 160 190 95 93,00
ST.70.25.07 2500 480 - 750 160 x 160 190 95 107,00

Axzion hengeres anyag megfogó 

Hengeres anyag megfogó kerek anyagok és 
csövek vízszintes szállításához. A robusztus 
karos szerkezet terheléstől függő szorítóerőt 
hoz létre. A rakománynak nyomásállónak kell 
lennie. 
■	DIN 15401 szerinti szimpla horoghoz való 

felfüggesztéssel 
■	Robusztus megfogó lapok a teher kíméle-

tes szállításához 

■	Biztonságos fogás a fogókarok garantáltan 
3 pontos érintkezésének köszönhetően 

■	 Alaphelyzetben nyitott kar, automatikusan 
rögzül, extra nagy fogantyúval 

■	Megerősített forgó csukló a hosszabb 
élettartam érdekében 

■	Ujjbecsípődés elleni védelem 
■	Horganyzott

SiP 
cikkszám

Teherbírás 
[kg]

Megfogási tarto-
mány (min) [mm]

Megfogási tarto-
mány (max.) [mm]

Szem magas-
sága V [mm]

Kb. súly (nettó) 
[kg]

ST.74.02.02 250 60 250 65 16,00
ST.74.05.02 500 40 200 75 14,00
ST.74.05.03 500 100 350 65 30,00
ST.74.05.05 500 200 500 75 53,00
ST.74.10.02 1000 60 250 80 33,00
ST.74.10.03 1000 100 350 80 36,00
ST.74.10.05 1000 200 500 80 68,00
ST.74.10.08 1000 300 800 80 123,00
ST.74.10.12 1000 800 1200 80 165,00
ST.74.25.02 2500 60 250 95 58,00
ST.74.25.03 2500 100 350 95 53,00
ST.74.25.05 2500 200 500 95 91,00
ST.74.25.08 2500 300 800 95 189,00
ST.74.25.12 2500 800 1200 95 300,00

Opciók:
■	 Fogási tartomány az egyedi igények szerint
■	Hosszú termékekhez alkalmas, extra széles 

megfogó lapok

Opciók:
■	 Automata léptetőmű
■	 Fogazott megfogó pofák (vegye figyelembe 

a súrlódási együtthatót)
■	Megfogási tartomány egyedi igények 

szerint
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secutex szorítópofákkal

Hengeres anyagok kíméletes emelése



Axzion szinkron megfogó külső és belső megfogás

A szinkronmegfogó alkalmas köralakú terhek 
emelésére, amelyeknek alakzáróan aláfog. A 
megfogó karok haladóművekre vannak felsze-
relve, és egy körbefutó lánchajtás mozgatja 
azokat. A központi kézi hajtókar elforgatásá-
val a megfogó karok szinkronban mozognak a 
kívánt irányban. A megfogó nyitása és zárása, 
valamint a változó terhelési átmérők beállítá-
sa villámgyorsan működik, egyszerűen a kézi 
hajtókar működtetésével.  

Műszaki jellemzők áttekintése
■	 A karok megfordításával belső és külső 

megfogóként is használható 
■	 3 cserélhető megfogó karral 
■	Reteszelés kiváló minőségű rögzítőcsapok-

kal
■	 Könnyen állítható a futóművekkel 
■	 Egykezes használat a szinkron erőátvitel-

nek köszönhetően a hajtókarról az összes 
megfogó karra 

■	 Véletlen kinyílás elleni reteszelés 
■	 A daru oldalán 3 db VLBS szemmel, 3 ágú 

függesztékekhez
■	Horganyzott vagy festett felülettel kapható 

 

SiP 
cikkszám

Teherbírás 
[kg]

Megfogási tartomány (min) 
[mm]

Megfogási tartomány (max.) 
[mm]

Kb. súly (nettó) 
[kg]

SYC.015.015 1500 500 1500 140,00
SYC.020.030 3000 500 2000 190,00
SYC.025.050 5000 500 2500 450,00

Az előnyök áttekintése
■	 A darus szállítások nagymértékű meggyor-

sítása – emelje fel a különböző gyártási 
sorozatokat egyetlen megfogóval

■	 A kézi hajtókar egyszerű működési elve 
megkönnyíti a munkafolyamatot a felhasz-
náló számára

■	 A kerek terhekk központosítása automati-
kus – spórolja meg a későbbi beigazításo-
kat   

Opció:
■	 Secutex bevonatú karok érzékeny terhek 

emelésére  
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Axzion hordómegfogó Top

Hordófogó hordóval

Hordófogó hordó nélkül

Peremes vagy gyűrűs hordók függőleges eme-
léséhez. Szorosan egymás mellett álló hordók-
hoz is alkalmas.

A hordómegfogót horganyzott kivitelben szál-
lítjuk.

SiP  
cikk- 
szám 

Teher- 
bírás 
[kg]

Fogástar-
tomány 
[mm]

Szem- 
magas-

ság [mm]

Kb. súly  
(nettó) 

[kg]

FASS.XTOP 300 600 95 5,00

Axzion hordómegfogó Top-Side

Hordófogó hordóval Hordófogó hordó nélkül

Peremes vagy gyűrűs hordók emeléséhez. 
Nyitott hordók is szállíthatók, mivel mindig 
függőleges helyzetben vannak. Automatikus 
reteszeléssel

A hordómegfogót horganyzott kivitelben szál-
lítjuk.

SiP  
cikk- 
szám

Teher- 
bírás 
[kg]

Megfogási 
tartomány 

[mm]

Szem- 
magasság 

V [mm]

Kb. súly  
(nettó) 

[kg]

FASS.STOP 300 600 65 10,00

Axzion hordómegfogó Side

Hordófogó hordóval

Hordófogó hordó nélkül

Peremes vagy gyűrűs hordók vízszintes emelé-
séhez és szállításához.

A hordómegfogót horganyzott kivitelben szál-
lítjuk.

SiP  
cikk- 
szám 

Teher- 
bírás 
[kg]

Megfogási 
tartomány 

[mm]

Szem- 
magasság 

[mm]

Kb. súly  
(nettó) 

[kg]

FASS.SIDE 300 900 95 6,00
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Hordóforgató fogó függőleges hordóval Hordóforgató fogó fekvő hordóval Hordóforgató fogó hordó nélkül

Önmagukban stabil peremes vagy gyűrűs 
hordók biztonságos emeléséhez. A hordókat 
a felfekvő görgőnek köszönhetően biztonsá-
gosan fel lehet venni és le lehet tenni fekvő 
vagy álló helyzetben, nincs szükség nehéz kézi 
pozícionálásra.

SiP  
cikkszám 

Teherbírás 
[kg]

Fogástartomány 
[mm]

Szem magassága 
[mm]

Kb. súly (nettó) 
[kg]

FASS.WEZ1 300 600 95 58,00

■	Csekély önsúly, mégis 500 kg teherbírás 
■ Alkalmas max. 0,7 m átmérőjű hordókhoz
■ Vizsgálati tanúsítvány a Germanischer 

Lloydtól

SiP  
cikkszám 

Teherbírás 
[kg]

Átmérő (max.) 
[mm]

SS.FASS.HG 500 700

■	DIN 15401 szimpla horoghoz való felfüg-
gesztés 

■ Nyitvatartó kar, automatikusan rögzül, 
extra nagy markolattal 

■ Ujjbecsípődés elleni védelem 
■ Horganyzott

Axzion hordóforgató fogó 

Hordóemelő szerkezet 

■ Jobb munkavégzés a gyors és rugalmas 
mozgatásnak köszönhetően

■ Könnyen elrakható – mindig kéznél van
■ Kifejezetten kedvező árú

Megjegyzések a képhez:
1.  2 x A 40, 900 mm hosszú, 300 mm hosszú 

hurkok
2.  Powerflex bevonatú tömlő, 500 mm hosszú
3.  Racsni alátét SPL 10 x 100 x 200 mm
4.  Racsnis rögzítő heveder 20020/4-1, 2,5 m 

hosszú, befűzve 
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A sínek félautomata felvétele kézi beavatko-
zás nélkül (a sínek felvétele pl. egy sínköteg-
ről gyakran balesetveszélyes). Alkalmas a sín 
"vonszolására".

SiP  
cikkszám 

Teherbírás 
[kg]

Síntípus megfogási tartomány Kb. súly (nettó) 
[kg]

RGA 0200 0000 0 2000 S49, R50, S54, UIC60 10,00

■	 Kiválóan alkalmas sínek pozícionálásához 
és egymásra rakásához 

■	 Különösen keskeny méretű
■	 Könnyű, robusztus megfogó védőbevonattal 

és függesztő szemmel
■	 A műanyag bélés miatt nincs acél a sínnél

A Deutsche Bahn AG javaslatára 
műanyag burkolattal felszerelve - ezzel 
megelőzve a sínek sérülését!

SiP  
cikkszám 

Teherbírás 
[kg]

Síntípus megfogási tartomány HxSzxMa 
[mm]

Kb. súly (nettó) 
[kg]

MULTI.RAI 2000 S49, R50, S54, UIC60 130x321x75 5,00

■	Biztonsági zár a megfogó véletlen kinyílása 
ellen 

■	 Szuper robusztus konstrukció,  
45°-os ferde húzás engedélyezett!

■	DIN 15401 szerinti szimpla horoghoz való 
felfüggesztéssel 

■	Horganyzott

ABZ Multirail sínfogó

Axzion RailGrip sínfogó

■	Cserélhető műanyag pofák
■	Nyitvatartó szerkezet és rögzítés egy moz-

dulattal
■	Duplex korrózióvédelem: kültéri használat-

nál különösen fontos!
■	 Igény esetén 4000 kg teherbírással és 

egyéb kivitelekben is szállítható

Az ABZ a Ramstein székhelyű Las-
h+Lift GmbH márkája.
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Axzion huzalköteg belső megfogó

Belső megfogó huzalkötegekhez a gyors és 
kíméletes szállítás érdekében az acélipar te-
rületén. A robusztus szerkezet, központi cső-
vel és különösen kopásálló fogókarmokkal, 
garantálja a biztonságos működést tartós 
üzem mellett. Csavarodásra merev kivitel az 
alakzáróan megvezetett központi csőnek kö-
szönhetően

■	Cserélhető megfogó karmok rendkívül ko-
pásálló finomszemcsés acélból 

■	 Automata léptetőmű
■	Nagyméretű daruszem DIN 15401 szimpla 

horoghoz
■	 Alacsony és robusztus felépítés 
■	 Egyszerű karbantartás
■	 Festett

SiP 
cikkszám

Teherbírás 
[kg]

Megfogási tartomány (min) 
[mm]

Megfogási tartomány (max.) 
[mm]

Kb. súly (nettó) 
[kg]

ST.62.3.080 3000 550 800 210,00

Axzion huzalköteg külső megfogó 

Külső huzaltekercses megfogó az acélkereske-
delem területén folyamatos üzemben végzett 
nagy áruforgalomhoz. A jól átgondolt szerke-
zet a huzalkötegek biztonságos és kíméletes 
megfogását biztosítja. 

■	Robusztus, csavarodásmentes, szerkezet 
■	Cserélhető megfogó karmok rendkívül ko-

pásálló finomszemcsés acélból 
■	 Automata léptetőmű 
■	Nagyméretű daruszem DIN 15401 szimpla 

horoghoz
■	 Festett

SiP
 cikkszám

Teherbírás 
[kg]

Megfogási tartomány (min) 
[mm]

Megfogási tartomány (max.) 
[mm]

Kb. súly (nettó) 
[kg]

ST.71.3.125 3000 850 1250 440,00
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A speciális követelmények speciális megoldá-
sokat igényelnek.

A TUL-Tec márka teherfelvevő eszközei
egyedileg az Ön igényeihez igazodnak.

TUL-Tec hosszú lemez megfogó 

A TUL-Tec hosszú lemez megfogó egyedileg 
beállítható speciális hosszú lemezekhez, a 
szélessége elektronikusan állítható és hidra-
ulikus vezérléssel reteszelhető.

A karcsú felépítés a teherautó pótkocsik gyors 
és helytakarékos meg- és lerakodását tesz 
lehetővé.

TUL-Tec tömbfogó 
A vas-, alumínium-kohászatban és acélmű-
vekben úgynevezett "tömböket" - nagyméretű 
öntött acél-, réz- vagy alumínium blokkokat - 
szállítanak.

A TUL-Tec megfogók innovatív és nagytelje-
sítményű speciális szerkezetek, amelyek a 
tömböket kíméletesen mozgatják és egyben 

növelik a dolgozók munkabiztonságát. A meg-
fogók különböző WLL-hez és élettartamhoz 
méretezhetők.

TUL-Tec reteszelés a megfogókhoz 

A teher felvételénél annak biztosítása kétféle-
képpen lehetséges.

A legegyszerűbb megoldás egy reteszelőkar  
használata. Ez a teher felvételekor  
kattanással rögzül, és csak a reteszelőkar 
működtetése után teszi lehetővé a rakomány 
lerakását.

Egy másik változat a TUL-Tec léptetőművének 
alkalmazása. Ekkor a megfogó egy megfelelő 
daruhorgon lóg. A rakományhoz közeledve a 
megfogónak nyitva kell lennie, és azt közvet-
lenül a rakományra kell letenni. 
Amint a megfogó megérinti a terhet és tel-

Speciális biztonsági berendezések, mint pél-
dául a PLC (programozható logikai vezérlő), a 
hozzá tartozó lekérdezési iniciátorok, valamint 
fényjelzések megbízhatóan megakadályozzák 
a véletlen hibás kezelést.

jesen körbezárja azt, egy belső, úgynevezett 
„működtető” halad egy meghatározott ívpá-
lyán. Ez működésbe hozza a megfogó reteszelő 
mechanizmusát, és biztonságosan megtartja 
a terhet.

A rakomány lerakásakor ismét elengedi azt 
anélkül, hogy a kezelőnek be kellene lépnie a 
veszélyzónába.

A TUL-Tec az oelsnitzi székhelyű Las-
h+Lift GmbH márkája.

Az alábbiakban néhány példát talál a már 
megvalósított megoldásokra.

Rögzítőkar

Léptetőmű

Rakomány rögzítési lehetőség a rakomány felvételekor
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TUL-Tec teljesen automatikus rakodóvilla 

TUL-Tec kerek gerenda 

TUL-Tec speciális C horog 

A TUL-Tec az oelsnitzi székhelyű Las-
h+Lift GmbH márkája.

A rugós láncvezető lehetővé teszi a lemezköte-
gek fokozatmentes rögzítését egy meghatáro-
zott erővel a rakodóvillán.

A külön leszorító biztosítja a lapköteg további 
rögzítését, és megakadályozza a véletlen el-
csúszást, például ütések esetén.

A TUL-Tec teljesen automatikus rakodóvillá-
nak mechanikus indikátorai is vannak a lap-
köteg magasságának optikai ellenőrzéséhez, 
ill. a tartószerkezet rögzítéséhez. 

A darugerendák mechanikus tartóként külön-
féle változatokban és kivitelekben, az aktuális 
biztonsági előírások és szabványok figyelembe 
vételével készülnek.

A darugerendákat rögzítésre vagy összekap-
csolásra, de részegységek stabilizálására is 
használják.

A TUL-Tec kerek gerendát kifejezetten az ügy-
fél termékéhez tervezik. 

A C horgok védik a tekercseket és egyéb anya-
gokat, pl. csöveket a sérülésektől, és lehetővé 
teszik a gyors és biztonságos szállítást, vala-
mint a rakomány optimális pozícionálását.

A TUL-Tec speciális horgok az adott teherfel-
vételi feladathoz igazodnak.
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A műszaki tanácsadók által végzett teljes 
körű folyamatelemzést követően az ABZ már-
kájú teherfelvevő eszközöket egyedileg, az Ön 
elképzelései szerint tervezzük meg.

Az ABZ teherfelvevő eszközök a minőséget és 
a robusztus, hosszú élettartamú kivitelt kép-

viselik, amelyek nagy igénybevételhez - azaz 
a DIN EN 13155 szabvány szerinti 20.000 
terhelési ciklusnál több terhelésváltással is - 
kínálhatóak. 

Opcionálisan a konstrukciók elektromos, 
pneumatikus vagy elektropneumatikus kivi-
telben is kaphatók.

ABZ-KLT láda/fordító megfogó 

Az ABZ ládamegfogók ideálisak legkülönbö-
zőbb edénytípusok KLT ládáinak felvételére, 
szállítására és ürítésére.

■	Biztosított a rakomány biztonságos és 
ergonomikus szállítása

■	Nagyobb termelékenység az  
egyszerű reteszelésnek és  
egyszerű kezelésnek köszönhetően

■	 Függesztő kézi emelőhöz vagy daruhorog-
hoz lehetséges

ABZ motor megfogó 

Az ABZ motor megfogók a legkülönbözőbb 
motorblokk-modellek ergonomikus és bizton-
ságos felvételére és mozgatására szolgálnak.

■	Biztonságos reteszelés rögzítőcsapokkal 
vagy ABZ automatával

■	 A rakományt bevonatos fogókarok  
és lerakó lemez védik

■ A megfogó mechanizmus egyszerű  
nyitása és zárása az olló elvén

■ Függesztő kézi emelőhöz és daruhoroghoz 
lehetséges

ABZ tárcsa/gyűrű megfogó 

Az ABZ tárcsa/gyűrű megfogóval a terhek víz-
szintes és függőleges helyzetből is felvehetők 
és a súlypontban elforgathatók.

■	 Tárcsák/gyűrűk ergonomikus, könnyű  
forgatása a súlypontban

■	Hozzáigazítható a rakomány körvonalaihoz
■	Markolat a nyitott állásban reteszeléssel
■	 A Sexutex védőbevonatú megfogó pofák 

megakadályozzák a rakomány sérülését

Az ABZ a ramsteini székhelyű Las-
h+Lift GmbH márkája.

Az alábbiakban néhány példát talál a már 
megvalósított megoldásokra.

KLT ládák biztonságos és kíméletes megfogása

A motorok biztonságos és egyszerű szállítása

Tárcsák egyszerű felvétele és forgatása
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ABZ párhuzamos forgató megfogó 

Az ABZ párhuzamos fordító megfogó innovatív 
fordító funkcióval rendelkezik, amely lehetővé 
teszi a teher erőzáró megfogását, majd ergo-
nomikus és biztonságos megfordítását.

■	 Kézikerék a megfogó könnyű nyitásához  
és zárásához orsón keresztül

ABZ belső tekercsmegfogó 

Az ABZ belső tekercsfogók a robusztus teker-
csek gyors és biztonságos szállítására hasz-
nálhatók.

ABZ pneumatikus megfogó 

Az ABZ pneumatikus megfogó a pneumatikus 
egység és sűrített levegő csatlakozás segítsé-
gével különböző átmérőjű terheket képes erő-
záróan megfogni és szállítani.

■	 A megfogó biztonságosan, ergonomikusan 
nyitható és zárható a biztonsági kapcsoló-
val rendelkező karral

■	Nyomásbiztosító szelep a gyors légtelení-
téshez

■	 A rakományt a sűrített levegő csökkenése  
esetén is biztonságosan megtartja

Az ABZ a ramsteini székhelyű Las-
h+Lift GmbH márkája.

■	Hajtókaros meghajtással eltolt súlypontú 
teher megfordításához

■	 Felszerelhető cserélhető Secutex védőbevo-
nattal

■	 A terhelés kontúrjához egyedileg igazítható 
fogófelület

A rakomány az ABZ lerakó automatája általi 
egyszerű nyitásnak és zárásnak köszönhetően 
különösebb erőfeszítés nélkül rögzíthető és 
újra kioldható.

■	 Az egymás mellett lévő terhek is egysze-
rűen felvehetőek, mivel a tekercs belső 
magját fogja meg

■	 360 fokos megvezető markolat a nagyobb  
rugalmasság és ergonómia érdekében

■	 A méretek egyedileg  az ügyfél igényeihez 
igazíthatóak
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Munkadarabok óvatos felemelése és forgatása

Tekercsek ergonomikus szállítása

kerek anyag kíméletes felvételéhez



Megfogók

Megfogó gerenda 95t támasztó hengerekhez 2 darus emelőgerenda elektromosan forgatható 40t teherhoroggal

Emelőgerenda 300 t súlyú alkatrészek felállításához
A rakomány oldalán két hajtás nélküli görgő drótkötél hurkokkal, két további emelő a teher billentéséhez.

Emelőgerenda
Emelővel a rakomány dőlésszögének beállítá-
sához

A emelőgerenda tandem emelése Forgató asztal

Speciális teherfelvevő eszközök TEHERFELVEVŐ ESZKÖZÖK 271



Szerszámforgató

A RUD TECDOS TM tulajdonságai
■	 A RUD TECDOS TM bárhol használható 

az üzemben*, mert nem kell a padlóhoz 
rögzíteni és nagyon kompakt. 

■	 A RUD TECDOS TM daruval (emelési 
pontok) vagy targoncával (villanyílások) 
mozgatható.

■	Mivel a RUD TECDOS TM nagyon alacsony-
csekély felfekvő felülettel rendelkezik, a 
nyitott szerszám közvetlenül az asztalon 
karbantartható.

■	 A RUD TECDOS TM opcióként szerszámkí-
mélő poliuretán (PU) vagy polietilén (PE) 
bevonattal is ellátható.

■	 Akár 64 t önsúlyú szerszámok is felhelyez-
hetők rá.

■	 Alapfelszereltségként a fordításkor hallha-
tó figyelmeztető hangjelzéssel.

A feladat
Problémák a hagyományos forgató és átfordí-
tó berendezésekkel:
■	Hatalmas kezelői kockázat.
■	 A drága szerszámok esetleg sérülhetnek.
■	 A darufékek és a kötelek sérülése. A BG 37. §-a szerint a terhek daruk-

kal történő ferde húzása és vonszolása 
tilos.

A RUD TECDOS TM előnyei
■	 A teher forgatása lényegében a súlypontnál 

történik, ezért abszolút kíméletes.
■	 A RUD TECDOS TM asztal frekvenciavezé-

relt meghajtással rendelkezik: lágy indítás 
és leállítás!

■	Nincsenek balesetek érzékeny és drága 
szerszámokkal.

■	 A kezelők többé nincsenek veszélyben.
Megtérülés < év
■	 Idő- és költségmegtakarítás az egyszerű 

kezelésnek köszönhetően
■	Robusztus szerkezet
■	 A legkülönbözőbb szerszámméretekhez 

használható
■	 Intelligens működés optimalizálás a RUD 

kezelő felületnek köszönhetően
■	 Különböző opciók választhatók (az Ön 

igényeire szabva)
■	Nincsenek veszélyben az alkalmazottai

RUD TECDOS TM
AZ ÉLET VÉDELME FELBECSÜLHETETLEN

RUD TECDOS TM használat közben:

A következő kiegészítők kaphatók a RUD 
TECDOS TM-hez:
Vezérlés 
Emelési pontok
Külső védelem
Felfekvő felületek
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Szerszámforgató

Asztal méretei

További méretek külön érdeklődésre

RUD TECDOS TM tartozékokkal és biztonsági 
felszereléssel (nem alapfelszereltség):

SiP  
cikkszám

Megnevezés Teherbírás 
[kg]

Asztalfelület B 
[mm]

Asztalfelület L 
[mm]

Asztalfelület H 
[mm]

Kb. súly (nettó) 
[kg]

TM.08.13.10 TM 08/13-10 10000 800 1300 595 1050,00
TM.13.13.10 TM 13/13-10 10000 1300 1300 595 1150,00
TM.15.20.16 TM 15/20-16 16000 1500 2000 885 3700,00
TM.20.20.20 TM 20/20-20 20000 2000 2000 885 4000,00
TM.20.25.25 TM 20/25-25 25000 2000 2500 1167 8000,00
TM.20.25.32 TM 20/25-32 32000 2500 2500 1167 8000,00
TM.20.25.40 TM 20/25-40 40000 2500 2500 1167 8000,00
TM.20.35.64 TM 20/35-64 64000 2500 2500 2075 17000,00

TECDOS Premium lánc
A lánc különösen dinamikus 
szilárdságával és hosszú élettar-
tamával maximális üzembizton-
ságot nyújt.

Láncvég rögzítés
A láncvég rögzítés a lánc és a 
tartószerkezet összekötésére 
szolgál.

TECDOS OMEGA DRIVE
Az OMEGA DRIVE hajtésrendszer 
gondoskodik a RUD TECDOS TM 
nyugodt járású és erős meghajtá-
sáról.

Asztal
80 × 130 cm mérettől 250 × 350 cm méretig és 64 
tonna teherbírásig
Opció: PE-lemez a csillapításhoz és a biztonság 
növeléshez.

RUD VLBG-PLUS teherbak menet
(opció)

Benyúlás eleni védelem
(opció)

Védőkengyel
(opció)

Mobil, villástargoncával vagy 
daruval mozgatható

Több tonna súlyú 
formák 90°-os 
átfordítása

Az ábra eltérhet az alapkiviteltől
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Szerszám kezelés 

AZ EREDETI Made in Germany
A RUD TECDOS TS szerszámnyitóval újabb 
mérföldkövet értünk el gépgyártó termék-
családunkban. Semmi sem akadályozza 
a tonnákat nyomó fröccsöntő, présöntő és 
alakító szerszámok biztonságos mozgatását. 
Az innovatív RUD TECDOS PI-GAMMA hajtás-
rendszer a kiváló minőségű köracél lánccal 
integrálja a RUD kompetenciáját, és ezáltal 
hatékony és költségoptimalizált szerszámke-
zelést kínál.
A szerszámok egy gombnyomással gyorsan 
és egyszerűen mozgathatók. Az ergonomikus 
munkavégzés az ideális munkamagasság 
következtében a RUD TECDOS TS által 
garantált. A RUD TECDOS™-szal együtt a 
szerszámfordító és a szerszámnyitó ideális 
kombinációját kínáljuk.

A RUD TECDOS TS előnyeinek áttekintése
■	Megtérülési idő < 1 év
■	 A szerszámfelek finom nyitása és pontosan 

illeszkedő zárása a kontrollált erőnek és 
sebességnek köszönhetően

■	 A szerszámok precíz és egyszerű mozgatá-
sa

■	Csökkennek az összeszerelési és karban-
tartási idők

■	 Intelligens működésoptimalizálás a RUD 
felületen

■	 Intelligens működésoptimalizálás
■	 Ergonomikus pozíciók a szerszámon vég-

zett munkához
■	 Kevesebb állásidő a javítási munkák miatt
■	 Lehetőség a garancia meghosszabbítására

A RUD TECDOS TS felépítése és opcionális 
kiegészítő tartozékai

A RUD TOOL MOVER PRO a RUD TECDOS 
TS-sel együtt tökéletes kombinációt kínál a 
biztonságos és költségoptimalizált szer-
számkezeléshez. Az egymástól külön üzemelő 
gépek a várakozási időt is csökkentik.

Választható opciók:
■	 T-hornyos felfekvő lap
■	 Védőkeret
■	Biztonsági fényfüggöny
■	 Emelési pontok
■	 Távirányító
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Szerszám kezelés 

A BG 37. § szerint a rakományok da-
rukkal történő ferde húzása és vonszolása 
tilos.

SiP
cikkszám

Megnevezés Teherbírás

[kg]

Felfogó lap  
Sz x H 
[mm]

A mozgó oldal 
mozgatási szakasza  

[mm]

Súly kb. 
(nettó)

[kg]
TS.13.19.10 TS 13-19-10 10000 1300x1300 1900 3500

További méretek külön érdeklődésre

Ergonomikusan és biztonságosan a RUD 
TECDOS TS szerszámnyitóval

Ergonomikus munkavégzés
A RUD TECDOS TS szerszámnyitóval az 
öntő- és fröccsöntő formák, valamint a 
stancoló- és présszerszámok ergonomikusan, 
biztonságosan és időtakarékosan nyithatók 
és pontosan illeszkedve zárhatók. Az érzékeny 
és nehéz szerszámok könnyebb kezelése 
megóvja a dolgozóit az ipari munkaállomás-
nál, és meg tudja akadályozni az ízületek és 
a gerinc súlyos károsodását.

Biztonságos munkavégzés
A szerszámok hagyományos nyitása és zárása 
óriási kockázatot jelent a kezelő számára. Az 
átlós húzás miatt a drága szerszámok káro-
sodása mellett a kezelés nagyon veszélyes 
lehet a dolgozók egészségére. A RUD TECDOS 
TS szerszámnyitó garantálja a legkülönfélébb 
formák könnyű és biztonságos mozgatását.

275Forgató asztalok TEHERFELVEVŐ ESZKÖZÖK



Axzion Upending Tool
Toronyelem emelése Axzion J-Hook és 
Axzion Pulley eszközökkel

Axzion rotorlapát szállító állvány

Egyéb
teherfelvevő eszközök
A SpanSet Axzion GmbH az emelőgerendákon, 
megfogókon és horgokon kívül speciális meg-
oldásokat is gyárt a nagyobb alkatrészek moz-
gatására. További központi terület a nehéz ter-
hek biztonságos szállítására szolgáló keretek. 

Speciális teherfelvevő eszközök

Axzion VarioBeam
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A műszaki követelményeket és a kezelés leírá-
sát Németországban a DGUV 100-500 (BGR 
500), Európában pedig a 2006/42/EK gépekről 
szóló irányelv és a DIN EN 13155 szabvány írja 
le. A lemezemelőn a következő információkat 
kell jól láthatóan és tartósan feltüntetni:
1. Gyártó vagy szállító:
2. Minimális és maximális teherbírás
3. Típus
4. Sorozatszám
5. Engedélyezett pofanyílás mm-ben
6. Gyártási év
7. Önsúly, feltéve, hogy ez meghaladja a teher-

bírás 5%-át vagy az 50 kg-ot
8. RFID-vel felszerelve

 

Az emelőknél, fogóknál és csőfogóknál a teher 
a súrlódás miatt a szorítóelemek között marad. 
Fő szabályként érvényes: Minél nagyobbak a 
horizontális S szorítóerők és a μ1 és μ2 súrló-
dási együtthatók, annál nagyobb a T tartóerő 
és annál biztosabban tartja a terhet a leme-
zemelő. A tartóerőnek legalább a tehersúly 
kétszeresének (2xP) kell lennie a teljes szorí-
tási tartományban. A tartóerő nem csökkenhet 
ezen érték alá, sem az emelő deformációja, 
sem a terhelés rugalmas alakváltozása miatt.

A következő lemezemelőket különböztetjük meg: 

■ Lemezemelők lemezek függőleges és víz-
szintes szállításához

■ Automatikusan vagy manuálisan záródó 
lemezemelők

■ Emelők lemezek emeléséhez, megfordítá-
sához és forgatásához

A lemezemelőket főként acél- és alumínium-
lemezek, valamint fa és műanyag emelésére, 
átfordítására és szállítására használják. 

A lemezemelő és a teher közötti ideális érint-
kezés elérése érdekében a lemezemelő felhe-
lyezésének felülete legyen reve-, zsír-, festék-, 
szennyeződés- és bevonatmentes. A teherbí-
rást nem szabad túllépni, és emelésenként 
csak egy lemezt szabad felemelni vagy szál-
lítani a függőleges mozgatás során.
A normál lemezemelők -20°C és +100°C 
közötti hőmérséklet-tartományban használ-
hatók, és legfeljebb 363 HV10 (341 HB vagy 
37 RC) felületi keménységű  
lemezekhez használhatók.

Automata rögzítés/
reteszelés

Függőleges szállítás,  
univerzális

Vízszintes  
szállítás

Lemezemelő 
átfordításhoz

Ne akassza fel az emelőt közvetlenül a 
daruhorogra, használjon rugalmas össze-
kötő elemet a daruhorog és az emelőszem 
között. Ideális esetben használjon láncfüg-
gesztéket összekötő elemként.

Hasznos információk a lemezemelők használatáról

JOGALAP 1

A LEMEZEMELŐK KIVITELE 
ÉS MŰKÖDÉSI MÓDJA 2

KEZELÉS ÉS HASZNÁLAT 3

Szemrevételezéssel és funkcionálisan is elle-
nőrizze az emelőt a használat előtt és után. 
Évente egyszer az emelőt szétszerelve felül kell 
vizsgáltatni egy arra jogosult szakemberrel. A 
túlterhelt, beragadt vagy nem megfelelően 
működő emelőket ki kell vonni a forgalomból, 
és azt hozzáértő és arra jogosult szakember-
nek ellenőriznie kell és meg kell javítania. A 
sikeres javítást követően és az újbóli üzembe 
helyezés előtt a lemezemelő működőképessé-
gét próbapadon ellenőrizni kell.

Könnyen javítható a moduláris felépítésnek 
köszönhetően

Az emelő moduláris felépítése lehetővé teszi 
a részegységek gyors és precíz tesztelését, 
valamint a kedvező költségű cserét. Állapottól 
függően többféle készlet kapható, melyeket 
nálunk beszerezhet!

További információért kérjük forduljon hoz-
zánk.

VIZSGÁLAT ÉS JAVÍTÁS 44

ALKATRÉSZEK ÉS KÉSZLETEK 5

Speciális emelők
Egyedi kívánságokat is 
szívesen teljesítünk! 
Forduljon hozzánk, 
ha „speciális emelési 
problémájához” keres  
lemezemelőket. Ha a lemezemelőket a leírt hőmérsék-

leti tartományon kívül használja, kérjük, 
vegye fel velünk a kapcsolatot!
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ExoSet Biztonsági lemezemelő

A SpanSet, a textil függesztékek piacvezetője, 
ismét bizonyítja innovációs erejét az uni-
verzális függőleges biztonsági lemezemelők 
sorozatának bevezetésével.

Az Exoset biztonsági lemezemelők sok 
tekintetben előrelépést jelentenek a jelenleg 
elérhető lemezemelőkhöz képest. Amikor 
elkezdtük az Exoset biztonsági lemezemelők 
fejlesztését, fő célunk a gyártási területek 
biztonságának növelése és az emelők ergo-
nómiája volt. Az Exoset emelők tervezésekor 
mindkét célt sikerült elérni; erőfeszítéseinket 
ezért DNV tanúsítvánnyal is jutalmazták. Az 
Exoset biztonsági lemezemelők az egyetlen 
DNV-tanúsítvánnyal rendelkező lemezemelők 
a világon.

Továbbfejlesztett biztonság
Kialakítottunk egy WLL jelzést, amely jól lát-
ható a tartógyűrűn és a markolaton. Ez a jel-
zés megkönnyíti a felhasználó számára, hogy 
láthassa a maximális teherbírást, amelyhez 
a lemezemelő használható. Ezen felül túlter-
helésjelzővel és korrózióálló réteggel növeltük 
a biztonságot. Opcionálisan elhasználódás 
jelző is kapható. Ezek az innovációk növelik a 
biztonságot munkavégzés során!

Egyszerű kezelhetőség
Nagyon robusztus, könnyű emelők modellso-
rozatát hoztuk létre. Ezt a hegesztett test és a 
kiváló minőségű Naxtra acél használata teszi 
lehetővé. A fogantyú úgy lett kialakítva, hogy 
a felhasználó jobban foghassa az emelőt, 
amikor a lemezre helyezi. Továbbfejlesztettük 
és megnöveltük a reteszt a könnyebb nyitás 
és zárás érdekében. Ezek az újítások javítják 
Exoset biztonsági lemezemelőnk ergonómi-
áját. 

A világ egyetlen DNV által tanúsított leme-
zemelői: 
■	DNV Type Approval – ST – 0378
■	European Norm EN 13155
■	 	USA Norm ASME B30.20
■	USA Norm ASME BTH – 1
■	Australian Norm 4991
■	European Machine Directive 2006/42/EC.

A pótalkatrészek és készletek opti-
málisan elérhetők
Az Exoset biztonsági lemezemelő modu-
láris felépítése lehetővé teszi az Exoset 
emelő gyors és pontos ellenőrzését és az 
egyes alkatrészek költséghatékony cse-
réjét. Minden Exoset emelőhöz elérhetők 
karbantartó és ellenőrző készletek.
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ExoSet Biztonsági lemezemelő

SiP 
cikkszám

Teherb.
[kg]

A 
[mm]

B 
[mm]

C 
[mm]

D 
[mm]

E 
[mm]

F 
[mm]

G 
[mm]

H 
[mm]

I 
[mm]

J 
[mm]

Kb. súly (nettó) 
[kg]

EX.HK.EVU.005 500 39 226 134 40 41 22 114 13 20 28 1,90
EX.HK.EVU.010 1000 39 237 145 52 44 28 127 13 20 28 2,10
EX.HK.EVU.020 2000 68 375 209 76 61 48 192 18 32 44 7,60
EX.HK.EVU.030 3000 73 446 262 101 71 55 299 22 42 58 14,80
EX.HK.EVU.050 5000 73 446 262 101 71 55 299 22 42 62 16,00
EX.HK.EVU.060 6000 80 549 327 131 97 59 284 37 42 62 24,00

Függőleges lemezszállítás - univerzális
Az univerzálisan alkalmazható Exoset leme-
zemelők lemezanyagok emelésére, átfordí-
tására (180°), mozgatására és függőleges 
szállítására szolgálnak. 

Nyitott és zárt helyzetben is rögzítő zárszer-
kezettel vannak felszerelve, ami teljes biz-
tonságot garantál. Az univerzális emelőszem 
lehetővé teszi az emelő és a teher bármely 
irányú elhelyezését és emelését.

Exoset emelőszem tengely

Az Exoset emelőszem tengelynek két lapos ol-
dala van. Ennek a szerkezetnek köszönhetően 
a súrlódás jobban eloszlik, és elkerülhetőek a 
horpadások a testen. Ez a konstrukció meg-
hosszabbítja az Exoset biztonsági lemezeme-
lő élettartamát.

A tartós szilárdságot 2 millió sikeres terhelési 
ciklussal teszteltük. A biztonsági tényező 6:1.

NemesacélKemény anyag

Külön érdeklődésre kemény anyaghoz vagy 
nemesacélból is
EVU H sorozat: 
■	 	pl. 473 HV maximális keménységű acélle-

mezekhez
■	 	Szakítószilárdság 1550 N/mm2 na, pl.: 

Hardox 400 és 500. 
EVU S sorozat: 
■	 	pl. 364 HV maximális keménységű acélle-

mezekhez 
■	Szakítószilárdság 1200 N/mm2

 

Optimalizált univerzális 
emelőszem

Markolat a 
könnyebb  
kezelés érdekében

 
WLL jelölés

WLL jelölés

Továbbfejlesztett,  
nagyobb kar kialakítás

Az egyszerűbb  
nyitáshoz és záráshoz

Továbbfejlesztett  
korrózióállóság

Porfestett  
alkatrészek

Hegesztett és
ötvözött ház

Nagyon robusztus,
könnyű ház

Túlterhelés jelző
a házhoz
Nagyobb

biztonság

Ötvözött acél tengely  
korrózióvédelemmel  

és nyomon követhetőségi 
kóddal

Minden teherhordó
alkatrész tételkóddal

rendelkezik.

RFID chippel

Opcionálisan:
Elhasználódás 
jelző a fog-
szegmensen és  
a fogaskeréken
Keményítés  
speciális festékkel
a fogszegmensen és  
a fogaskeréken

teherbírás színkód

279TEHERFELVEVŐ ESZKÖZÖKLemezemelők



RENFROE lemezemelők 

Magas garantált terhelésszám, valamint eu-
rópai és amerikai szabványok szerinti tanúsí-
tás!

A cég 80 éves története során mintegy 1 millió 
eladott lemezemelővel a RENFROE úttörőnek 
számít a magas szintű biztonságot nyújtó le-
mezemelők területén.
Az eredeti „Made in USA“ a robusztusságáról, 
hosszú élettartamáról, a nagy garantált ter-
helésváltásról, valamint az emelő teljes tes-
tére érvényes élettartam garanciáról ismert.
Több mint 50 különböző emelőtípussal 500-
150.000 kg közötti terhekhez, valamint az 
egyedi tervezési lehetőséggel a RENFROE min-
den felhasználáshoz a megfelelő lemezemelőt 
kínálja.
Az alapkínálat öt különböző emelő modellből 
áll a függőleges és vízszintes emeléshez.

Ezekre az előnyökre támaszkodhat a követ-
kező oldalakon található LPA/LA/LP/L leme-
zemelőknél.
■ Minden emelő 2 x WLL-re tesztelve, sorozat-

számmal rendelkezik, tanúsítvánnyal és CE 
jelöléssel szállítjuk. Biztonsági tényező 5:1

■ Akár 363 HV 10 (341 HB / 37 RC) felületi 
keménységű lemezekhez használható.

■ Nagyszilárdságú acélból készült.
■ Minden emelő RFID chippel van felszerelve 

az egyszerűsített tesztelés és dokumentálás 
érdekében.

■ A függőleges emelők külön karral rendel-
keznek a nyitott és zárt helyzet rögzítésére.

■ Felhasználási hőmérséklet-tartomány: 
-20°C és 100°C között (környezeti, ill. ter-
helési hőmérséklet).

■ Az emelők kompaktak és könnyen kezelhetők
■ Az emelők szerkezeti kialakítása lehetővé 

teszi az egyszerű javítást és karbantartást.

A RENFROE lemezemelők különleges tulaj-
donságai:

A RENFROE lemezemelők különleges 
jellemzői:
-  DIN EN 13155 és ASME B30.20-2018 + 

BTH-1 szerinti tanúsítás
- Robot által hegesztett emelőtest
- Robusztus és hosszú élettartam
- Élettartam garancia
- Magas biztonsági tényező
- Nagyszámú garantált terhelési ciklus
- Minden alkatrész cserélhető
-  Nyomógombos reteszelés további bizton-

sági funkcióként
- 80 év tapasztalat
-  Több mint 500.000 értékesített lemeze-

melő világszerte
-  Akár 363 HV 10 (341 HB / 37 RC) felületi 

keménységű lemezekhez használható
- CE tanúsítással
-  Többnyelvű dokumentáció (használati 

utasítás és megfelelőségi nyilatkozat)
-  RFID chip az egyszerűsített vizsgálathoz 

és dokumentáláshoz
- Ergonomikusan és egyszerűen kezelhető
- Könnyűszerkezetes felépítés

AKÁR 2 MILLIÓ GARANTÁLT TERHELÉSI 
CIKLUS!

Akár nagy, akár kicsi vagy valahol a kettő kö-
zött. Ha a felhasználás a lemezemelő megfe-
lelő méretétől függ, akkor Önnek egy Renfroe 
lemezemelőre van szüksége.
A JC Renfroe teljes körű termékválasztékot kí-
nál sokféle teherbírással. 
Ha a standard kínálatunkban nem találja meg 
a megfelelő emelőt, külön érdeklődésre bár-
mely más modellt is beszerezhet a RENFROE 
termékcsaládból. 
Ezen felül speciális felhasználási célokra 
egyedi gyártmányok is elérhetők. Forduljon 
hozzánk!
Az SIP partnere támogatást nyújt Önnek a kar-
bantartást, javítást és felújítást illetően.

Biztonsági
tényező
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Az LPA emelő különleges tulajdonságai: 
■ Alkalmas 180°-os oldal- és keresztirányú 

terhelésekhez, univerzális emelőszemmel
■ Az LPA függőleges emelők karral rendelkez-

nek a nyitott és zárt helyzet rögzítésére.
■ Nyomógombos reteszelés

Az LA emelő különleges tulajdonságai: 
■ 180°-os oldalirányú terheléshez alkalmas
■ Az LA függőleges emelők karral rendelkez-

nek a nyitott és zárt helyzet rögzítésére.
■ Nyomógombos reteszelés

LPA  - Lemezemelő

LA  - Lemezemelő

SiP 
cikkszám

Megnevezés Teherbírás 
[kg]

Megfogási tarto-
mány A [mm]

B 
[mm]

C 
[mm]

E 
[mm]

F (max) 
[mm]

G 
[mm]

H 
[mm]

J 
[mm]

K 
[mm]

T 
[mm]

Kb. súly (nettó) 
[kg]

HK.LPA0.05 LPA 0,5t 500 0 x 16 51 129 29 108 62 35 10 12,7 232 1,87
HK.LPA0.10 LPA 1t 1000 0-19 51 130 29 111 62 35 13 12,7 232 2,32
HK.LPA0.20 LPA 2t 2000 0-25 84 175 48 179 92 60 19 23,8 336 7,65
HK.LPA0.30 LPA 3t 3000 0-25 87 254 86 216 97 70 19 27 427 14,5

SiP 
cikkszám

Megnevezés Teherbírás 
[kg]

Megfogási tarto-
mány A [mm]

B 
[mm]

C 
[mm]

E 
[mm]

F (max) 
[mm]

G 
[mm]

H 
[mm]

J 
[mm]

K 
[mm]

T 
[mm]

Kb. súly (nettó) 
[kg]

HK.LA00.05 LA 0,5t 500 0 x 16 51 124 29 108 62 35 10 14,3 214 1,87
HK.LA00.10 LA 1t 1000 0-19 51 124 29 111 62 35 13 14,3 214 2,32
HK.LA00.20 LA 2t 2000 0-25 84 175 60 179 92 60 19 20,6 339 7,65
HK.LA00.30 LA 3t 3000 0-25 87 254 86 216 97 70 19 25,4 428 14,5

Biztonsági
tényező

Biztonsági
tényező
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Az LP lemezemelő különleges tulajdonságai: 
■ Alkalmas 90°-os oldal- és keresztirányú 

terhelésekhez, univerzális emelőszemmel

Az L lemezemelő különleges tulajdonságai: 
■ 90°-os oldalirányú terheléshez alkalmas

További méretek, befogási tartomá-
nyok, teherbírások és kivitelek előkészítés 
alatt. Érdeklődjön!

LP  - Lemezemelő

L  - Lemezemelő

SiP
 cikkszám

Megnevezés Teherbírás 
[kg]

Megfogási tarto-
mány A [mm]

B 
[mm]

C 
[mm]

E 
[mm]

F (max) 
[mm]

G 
[mm]

H 
[mm]

J 
[mm]

K 
[mm]

T 
[mm]

Kb. súly (nettó) 
[kg]

HK.L000.05 L 0,5t 500 0-16 51 124 29 108 62 35 10 14,3 214 1,87
HK.L000.10 L 1t 1000 0-19 51 124 29 111 62 35 13 14,3 214 2,32
HK.L000.20 L 2t 2000 0-25 84 175 60 179 92 60 19 20,6 339 7,65
HK.L000.30 L 3t 3000 0-25 87 254 86 216 97 70 19 25,4 428 14,5

SiP 
cikkszám

Megnevezés Teherbírás 
[kg]

Megfogási tarto-
mány A [mm]

B 
[mm]

C 
[mm]

E 
[mm]

F (max) 
[mm]

G 
[mm]

H 
[mm]

J 
[mm]

K 
[mm]

T 
[mm]

Kb. súly (nettó) 
[kg]

HK.LP00.05 LP 0,5t 500 0-16 51 129 29 108 62 35 10 12,7 232 1,87
HK.LP00.10 LP 1t 1000 0-19 51 130 29 111 62 35 13 12,7 232 2,32
HK.LP00.20 LP 2t 2000 0-25 84 175 48 179 92 60 19 23,8 336 7,65
HK.LP00.30 LP 3t 3000 0-25 87 254 86 216 97 70 19 27 427 14,5

Biztonsági
tényező

Biztonsági
tényező
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Az LJ modell egy függőleges lemezemelő, 
amely alkalmas egy lemez átfordítására víz-
szintesből függőleges helyzetbe és vissza, 
ugyanabban a 90°-os billentés tartomány-
ban, ugyanabban a 90°-os ívben. A kicsi és 

1. ábra

A JPA modell egy függőleges lemezemelő 
egyetlen lemez vagy alkatrész 180°-os átfor-
dításához vízszintesből függőleges helyzet-
be. Kiegészítő nyomógombos reteszeléssel. 
Lehetővé teszi a függesztő szem oldalirányú 
terhelését 90 fokig a lemezemelő névleges 
kapacitásának csökkentésével. A teherbírás 
csökkenését az 1. ábra mutatja.

könnyű modell akár három tonnás terhek ke-
zelésére is alkalmas. Az LJ modell "reteszelő 
funkcióval" rendelkezik, amely megkönnyíti az 
emelő felhelyezését a lemezre.

A JPA modell billenthető függesztő szemmel 
rendelkezik, amely lehetővé teszi a függesztő 
szem oldalirányú terhelését a névleges kapa-
citás 100 százalékával függőlegestől 30 fokig, 
a névleges kapacitás 75 százalékával 30 és 
45 fok között, valamint a névleges kapacitás 
50 százalékával 45 és 90 fok között.

LJ  - Lemezemelő

JPA  - Lemezemelő

SiP 
cikkszám

Megnevezés Teherbírás 
[kg]

Megfogási tarto-
mány A [mm]

B 
[mm]

C 
[mm]

E 
[mm]

F 
[mm]

G 
[mm]

H 
[mm]

J 
[mm]

K 
[mm]

T 
[mm]

Kb. súly (nettó) 
[kg]

HK.LJ00.05 LJ 0,5t 500 0-19 67 168 57 127 60 48 13 127 260 4,1
HK.LJ00.10 LJ 1t 1000 0-19 81 210 67 149 73 52 16 163 341 6,8
HK.LJ00.20 LJ 2t 2.000 0-25 92 229 92 184 82 73 19 194 402 11,8
HK.LJ00.30 LJ 3t 3000 0-32 108 273 92 208 92 76 19 213 457 15,4

SiP 
cikkszám

Megnevezés Teherbírás 
[kg]

Megfogási tarto-
mány A [mm]

B 
[mm]

C 
[mm]

E 
[mm]

F 
[mm]

G 
[mm]

H 
[mm]

J 
[mm]

K 
[mm]

T 
[mm]

Kb. súly (nettó) 
[kg]

HK.JPA0.05 JPA 0,5t 500 0-16 70 162 60 143 83 57 13 17,5 305 5,44
HK.JPA0.10 JPA 1t 1000 0-19 86 197 67 178 89 67 16 19 349 9,1
HK.JPA0.20 JPA 2t 2000 0-25 92 241 89 222 114 76 19 27 441 18,1
HK.JPA0.40 JPA 4t 4000 4,8-32 111 292 89 235 114 82 38 27 511 22,7

Biztonsági
tényező akár

Biztonsági
tényező akár
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Az SCPA lemezemelő alkalmas acéllemezek 
függőleges emelésére és 180°-os átfordításá-
ra, valamint fémlemezek mozgatására hajlító 
és peremező gépeknél. Ezek a lemezemelők 
rugós, mozgathatóan szerelt dupla szorítópo-
fával rendelkeznek, amely felfekszik a teherre, 

Külön érdeklődésre 20, 30, 50, 100 és 
150 tonnás teherbírással is kapható. 

Az LHC modell egy vízszintes lemezemelő, 
amelyet párban, párkészletekben vagy há-
romszög elrendezésben történő használathoz 
készült acéllemezek vízszintes szállítására.
Az LHC modell alapkivitelben fogazott szorító-
pofákkal rendelkezik, de kapható sima bronz 

További méretek, befogási tartomá-
nyok, teherbírások és kivitelek előkészítés 
alatt. Érdeklődjön!

vagy nemesacél pofákkal is, amelyek megaka-
dályozzák a sérüléseket polírozott nemesacél, 
vörösréz, alumínium stb. alkatrészek emelése-
kor. Az LHC modell egy reteszelés nélküli leme-
zemelő, amely állandó húzóerőt igényel a teljes 
emelési folyamat alatt.

amikor a függesztőszemet terhelés éri. Fém-
lemezek vízszintes mozgatásakor a lemeze-
melőket párban, több pár elhelyezésével, vagy 
háromágú függesztéken használja. 
*A billenthető függesztőszem (az ábra sze-
rint) 3 tonnás teherbírástól kapható.

SCPA  - Lemezemelő

LHC  - horizontális lemezemelő

SiP 
cikkszám

Megnevezés Teherbírás 
[kg]

Megfogási tarto-
mány A [mm]

B 
[mm]

C 
[mm]

E 
[mm]

F 
[mm]

G 
[mm]

H 
[mm]

M 
[mm]

N 
[mm]

P 
[mm]

T 
[mm]

Kb. súly (nettó) 
[kg]

HK.SCPA.05 SCPA 0,5t 500 0-19 60 114 45 168 60 48 44 44 14 310 3,62
HK.SCPA.15 SCPA 1,5t 1500 0-32 73 140 51 214 86 60 51 51 17 360 6,80
HK.SCPA.30 SCPA 3t 3000 0-51 79 146 60 275 103 71 76 152 19 543 10,90

SiP 
cikkszám

Megnevezés Teherbírás / pár 
[kg]

Megfogási tarto-
mány A [mm]

B 
[mm]

D 
[mm]

E 
[mm]

F 
[mm]

G 
[mm]

H 
[mm]

T 
[mm]

Kb. súly (nettó) 
[kg]

HK.LHC0.02 LHC 0,25t 500 0-25 60 25 13 57 102 10 127 1,36
HK.LHC0.05 LHC 0,5t 1000 0-50 111 35 13 124 197 16 235 6,30
HK.LHC0.07 LHC 0,75t 1500 0-50 111 36 19 137 197 19 235 8,60
HK.LHC0.15 LHC 1,5t 3000 0-50 116 36 19 156 202 25 235 11,80
HK.LHC0.30 LHC 3t 6000 0-50 114 36 19 156 202 41 313 10,90
HK.LHC0.40 LHC 4t 8000 0-76 178 36 25 165 264 56 305 21,80

Biztonsági
tényező

Biztonsági
tényező akár
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Karbantartó készlet LPA / LA / LP / L lemeze-
melőhöz, melynek tartalma: 
■	 Fogszegmens
■	 Fogaskoszorú
■	Rugó
■	 Fogszegmens tengely
■	 Tartótengely
■	Rugós csapok 
■	Csavar

Karbantartó készlet LJ lemezemelőhöz,
melynek tartalma:
■ Szem csapja LJ-3
■ Ház távtartó persely LJ-10
■ Rögzítő csap LJ-9
■ Szorítópofa, pofa csap LJ-4
■ Pofakészlet LJ-2
■ Reteszelő készlet LJ-7
■ Reteszelő gyűrű és S-horog LJ-8
■ Reteszelő rugó LJ-6

 Karbantartó készlet LPA / LA / LP / L  típusokhoz

 Karbantartó készlet LJ típushoz

SiP 
cikkszám

Megnevezés Teherbírás 
[kg]

Kb. súly (nettó) 
[kg]

WS.LPLA.05 Karbantartó készlet LPA/LA/LP/L-hez 0,5t 500 0,54
WS.LPLA.10 Karbantartó készlet LPA/LA/LP/L-hez 1t 1000 0,54
WS.LPLA.20 Karbantartó készlet LPA/LA/LP/L-hez 2t 2000 1,90
WS.LPLA.30 Karbantartó készlet LPA/LA/LP/L-hez 3t 3000 3,10

SiP 
cikkszám

Megnevezés Teherbírás 
[kg]

Kb. súly (nettó) 
[kg]

WS.LJ00.05 Karbantartó készlet LJ-hez 0,5t 500 1,04
WS.LJ00.10 Karbantartó készlet LJ-hez 1t 1000 1,69
WS.LJ00.20 Karbantartó készlet LJ-hez 2t 2000 3,72
WS.LJ00.30 Karbantartó készlet LJ-hez 3t 3000 4,38
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Karbantartó készlet JPA lemezemelőhöz,
melynek tartalma:
■ Szem csapszeg JP/JPA-30
■ Szem csap JPA-3
■ Rögzítőcsavar és távtartó JPA-16
■ Ház plusz reteszelés és hüvely JA/JAP-14
■ Reteszelő készlet JPA-13

Karbantartó készlet LHC horizontális emelő-
höz, tartalma:
■	 Fogszegmens
■	 Fogszegmens tengely
■	Rugós csapok

■ Rögzítőcsap JPA-6
■ Billenő pofa csap JPA-9
■ Billenő pofa ház JPA-10
■ Billenő pofa csap rugókészlet JPA-11
■ Szorító készlet JPA-5
■	Billenő pofa JPA-8

Karbantartó készlet JPA típushoz

Karbantartó készlet LHC  típushoz

SiP 
cikkszám

Megnevezés Teherbírás 
[kg]

Kb. súly (nettó) 
[kg]

WS.JPA0.05 Karbantartó készlet JPA-hoz 0,5t 500 1,04
WS.JPA0.10 Karbantartó készlet JPA-hoz 1t 1000 1,69
WS.JPA0.20 Karbantartó készlet JPA-hoz 2t 2000 3,72
WS.JPA0.40 Karbantartó készlet JPA-hoz 4t 4000 4,38

SiP 
cikkszám

Megnevezés Teherbírás 
[kg]

Kb. súly (nettó) 
[kg]

WS.SHC0.02 Karbantartó készlet LHC-hez 0,25t 250 0,49
WS.SHC0.05 Karbantartó készlet LHC-hez 0,5t 500 1,62
WS.SHC0.07 Karbantartó készlet LHC-hez 0,75t 750 2,49
WS.SHC0.15 Karbantartó készlet LHC-hez 1,5t 1500 2,54
WS.SHC0.30 Karbantartó készlet LHC-hez 3t 3000 2,54
WS.SHC0.40 Karbantartó készlet LHC-hez 4t 4000 5,23
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A narancssárga/kék színükről felismerhető 
CrosbyIP® lemezemelőket a következő tulaj-
donságok jellemzik:

Tartótengely lelapolásokkal
A függesztőszemszem tartótengelyén két 
oldalsó sík lelapolás található, ami jobban 
elosztja a súrlódást és elkerüli a benyomódá-
sokat a házban. Ezáltal egyenletesebben oszlik 
el az erő, csökken a kopás és meghosszabbo-
dik a CrosbyIP® lemezemelő élettartama.

Előfeszítés, biztosító és kialakítás
A CrosbyIP® kínálatában szereplő minden 
lemezemelő előfeszítéssel rendelkezik. A biz-
tosító nyitott és zárt helyzete jól látható. A biz-
tosító az emelő testében síkban helyezkedik el. 
A CrosbyIP® lemezemelők lekerekített formája 
csökkenti a lehetséges sérülések veszélyét.

Lemezemelők különböző anyagokhoz
A CrosbyIP® lemezemelő fontos emelő alkat-
részei a keménységnek, ill. az acélfajtáknak 
megfelelő „színkódolással” rendelkeznek.

Kompakt kialakítás és csekély súly
A CrosbyIP® lemezemelők teste hegesztett és 
merevítő lemezekkel rendelkezik - ennek elle-
nére a CrosbyIP® a legkönnyebb lemezemelő 
marad.

A pótalkatrészek és javítókészletek  
optimális beszerezhetősége
A CrosbyIP® emelő moduláris felépítése lehe-
tővé teszi a részegységek gyors és precíz tesz-
telését, valamint a kedvező költségű cserét. 
Ehhez különböző javítókészletek állnak rendel-
kezésre a használtsági állapothoz igazodóan. 
Régebbi emelőkhöz is!

Visszakövethetőség
A CrosbyIP® lemezemelő háza és minden 
teherviselő alkatrésze tartósan „IP” be-
ütéssel, sorozatszámmal, vizsgálati dá-
tummal és gyártási évvel vannak megje-
lölve. Az olyan azonosítási pontok, mint az 
emelő típusa, teherbírása, villaszélessége  
(mm-ben és colban) be vannak ütve CrosbyIP® 
lemezemelő házába. A legtöbb CrosbyIP® le-
mezemelő RFID chippel is rendelkezik.

10 év garancia minden CrosbyIP®  

minőségi lemezemelőre
A 10 év garancia maximális biztonságot és 
minőséget biztosít. CrosbyIP® lemezemelő vá-
sárlásával egy minőségi termék mellett dönt, 
amely egyedülállóan garantálja a biztonságos 
működést. A garancia feltétele a CrosbyIP® 

tanúsított szakértője által végzett rendszeres 
felülvizsgálat. Minden emelőt a garanciális 
feltételekkel, használati utasítással, karban-
tartási könyvvel és garancia tanúsítvánnyal 
szállítunk. Ezen felül a Crosby® QUIC-CHECK® 
rendszer leegyszerűsíti a CrosbyIP® lemeze-
melő pontos azonosítását és vizsgálatát.

CrosbyIP® tengely Szokásos tengely
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1 2 3 4 5 6

IP lemezemelők További kivitelek a még nagyobb rugalmasság érdekében

Az IPU10 univerzális, forgatható függesz-
tőszemmel rendelkezik. Ez lehetővé teszi a 
rakomány bármely irányból történő emelését. 
Ezenkívül az IPU10 emelő ideális olyan alkal-
mazásokhoz, amelyeknél nagyobb lemezeket 
kell felemelni két emelővel és egy 2 ágú füg-
gesztékkel kombinálva. Az IPU10 emelők alap-
kivitelben RFID címkével rendelkeznek.

Az Ön speciális 
emelési feladatától 
függően az IP10 és 
IPU10 alaptípusok 
több változata 
közül választhat.

Merev  
függesz-
tőszemmel

Univerzális  
függesztőszemmel Magyarázat

1 IP10A IPU10A A= autolocking (automatikus zárszerkezet)
2 IP10H IPU10H H = hard, Hardox (kemény anyagokhoz max. 450 Brinell - 47 Rc)
3 IP10J... IPU10J J= jaw (különböző befogási tartományokkal)
4 IP10R IPU10R R= remote release (kábellel - távirányítással - nyitás/zárás)
5 IP10S IPU10S S = stainless steel (rozsdamentes acél megfogó felületekkel VA anyagokhoz)
6 IP10W IPU10W W= wedge (tolóékes kivitel)
7 IPNM10P Kíméletes megfogás kímélő pofákkal

Biztonsági tényező az EN 13.155 szerint

7

IPU 10 Lemezemelő húzó terhelésre minden irányban

Nagyobb teherbírások és más befogá-
si tartományok külön érdeklődésre.

SiP  
cikkszám 

Meg- 
nevezés Teherbírás 

[kg]

Pofanyí-
lás A 
[mm]

B  

[mm]

C  

[mm]

D  

[mm]

F  

[mm]

G  

[mm]

H  

[mm]

J

[mm]

K 
 

[mm]

Kb. súly 
(nettó) 

[kg]
IP.U1.005.0 0,5-IPU10 500 0-16 44 128 228 115 41 28 11 1,90
IP.U1.010.0 1-IPU10 1000 0-20 45 139 222 126 41 38 11 2,10
IP.U1.020.0 2-IPU10 2000 0-35 78 201 372 190 61 55 16 7,60
IP.U1.030.0 3-IPU10 3000 0-40 100 253 445 225 78 60 20 14,80
IP.U1.045.0 4,5-IPU10 4500 0-40 100 253 445 232 82 65 20 16,00
IP.U1.060.0 6-IPU10 6000 0-50 126 302 525 292 84 95 44 20 24,00
IP.U1.060.J 6-IPU10J 6000 50-100 126 302 525, 342 84 95 44 20 25,00
IP.U1.090.0 9-IPU10 9000 0-50 126 325 557 310 92 105 44 20 29,50
IP.U1.090.J 9-IPU10J 9000 50-100 126 325 562 360 92 105 44 20 30,50
IP.U1.120.0 12-IPU10 12000 0-54 160 391 623 331 117 137 41 25 57,00
IP.U1.120.J 12-IPU10J 12000 54-108 178 439 673 415 117 137 41 25 59,00
IP.U1.160.0 16-IPU10* 16000 5-64 178 465 734 397 119 153 45 25 72,00
IP.U1.160.J 16-IPU10J* 16000 64-128 208 521 790 472 119 161 45 25 85,00
IP.U1.225.0 22,5-IPU10* 22500 5-80 222 554 855 470 136 186 49 25 127,00
IP.U1.225.J 22,5-IPU10J* 22500 80-155 253 628 930 575 136 196 49 25 130,00
IP.U1.300.0 30-IPU10* 30000 5-80 222 545 860 470 152 186 54 30 153,00
IP.U1.300.J 30-IPU10J* 30000 80-155 250 620 935 565 152 196 54 30 165,00

J
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B
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D

H A
F

90ϒ

45ϒ

0ϒ

45ϒ

90ϒ
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50%50% 50%50%
J
K
J
K

90ϒ

45ϒ
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50%50% 50%50%
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IPU 10/A Lemezemelő függőleges szállításhoz
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Az IPU10A automatikusan rögzül és megfogja 
az anyagot, amint az emelő a lemezre kerül. 
Mivel a biztonsági kar ugyanabban a hely-
zetben marad, amikor az emelő zár, ennek 
következtében veszélyes helyzetek többé nem 
alakulhatnak ki. Az IPU10A lemezmegfogó 
rögzítése nehezen hozzáférhető helyeken sem 
okoz gondot! Ez a lemezemelő alkalmas acél-
lemezek és szerkezetek emelésére, forgatásá-
ra (180°) és függőleges szállítására. Az IPU10 
emelők RFID címkével rendelkeznek.Nagyobb teherbírások és más befogá-

si tartományok külön érdeklődésre.

SiP  
cikkszám 

Megnevezés Teherbírás 
[kg]

Pofanyílás A 
[mm]

B 
[mm]

C 
[mm]

D 
[mm]

F 
[mm]

G 
[mm]

H 
[mm]

K 
[mm]

Kb. súly (nettó) 
[kg]

IP.U10A.10 1-IPU10A 1000 0-20 45 138 238 128 41 37 10 2,30
IP.U10A.20 2-IPU10A 2000 0-35 78 201 378 200 61 72 16 8,90

Biztonsági tényező az EN 13.155 szerint

IP 10 Lemezemelő emeléshez és átfordításhoz
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J

100%100%

15ϒ 15ϒ0ϒ Az IP10 lemezmegfogók alkalmasak acélleme-
zek és szerkezeti elemek emelésére, 180°-os 
átfordítására, valamint függőleges szállítá-
sára. Az IP10 emelők alapkivitelben RFID cím-
kével rendelkeznek.

Nagyobb teherbírások és más befogá-
si tartományok külön érdeklődésre.

SiP  
cikkszám 

Megnevezés Teherbírás 
[kg]

Pofanyílás A 
[mm]

B 
[mm]

C 
[mm]

D 
[mm]

F 
[mm]

G 
[mm]

H 
[mm]

 J
[mm]

K 
[mm]

Kb. súly (nettó) 
[kg]

IP.10.005.0 0,5-IP10 500 0-16 44 128 207 115 41 28 10 1,80
IP.10.010.0 1-IP10 1000 0-20 45 139 215 126 41 38 10 2,00
IP.10.020.0 2-IP10 2000 0-35 78 201 336 190 61 55 16 6,80
IP.10.030.0 3-IP10 3000 0-40 100 253 436 225 78 60 20 13,80
IP.10.045.0 4,5-IP10 4500 0-40 100 253 436 232 82 65 20 15,00
IP.10.060.0 6-IP10 6000 0-50 126 302 515 292 84 95 40 20 24,50
IP.10.060.J 6-IP10J 6000 50-100 126 302 515 342 84 95 40 20 24,00
IP.10.090.0 9-IP10 9000 0-50 126 325 550 310 92 105 44 25 27,50
IP.10.090.J 9-IP10J 9000 50-100 126 325 555 360 92 105 44 25 28,50
IP.10.120.0 12-IP10 12000 0-54 160 391 580 331 117 137 41 25 49,00
IP.10.120.J 12-IP10J 12000 54-108 178 439 630 415 117 137 41 25 58,00
IP.10.160.0 16-IP10* 16000 5-64 178 465 690 397 119 153 49 25 68,00
IP.10.160.J 16-IP10J 16000 64-128 208 521 746 472 119 161 49 25 90,00
IP.10.225.0 22,5-IP10 22500 5-80 222 554 800 470 136 186 49 25 108,00
IP.10.225.J 22,5-IP10J 22500 80-155 253 628 880 575 136 196 49 25 110,00
IP.10.300.0 30-IP10 30000 5-80 222 245 800 470 152 186 54 30 148,00
IP.10.300.J 30-IP10J 30000 80-155 250 620 880 565 152 196 54 30 152,00

Biztonsági tényező az EN 13.155 szerint
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IPNM10 és IPNM10P Kímélő megfogó

■	 Sérülés nélküli függőleges emelés, átfordí-
tás és szállítás

■	 Felhasználóbarát és könnyű a kompakt 
felépítésnek köszönhetően

■	Műanyag pofák nagyon érzékeny terhekhez
■	 Egyszerű és biztonságos mozgatás
■	 Költségmegtakarítás, mert nincs szükség 

utómegmunkálásra

Az IPNM10 kímélő megfogók szinte minden 
olyan ipari területen használhatók, ahol a 
rakományt emelés vagy szállítás közben meg 
kell védeni a sérülésektől. A lemezemelő pofái 
nagyon magas súrlódási tényezőjű műanyag-
ból készülnek, így az érzékeny lemezek bizton-
ságosan és sérülésmentesen szállíthatók. Ez 
érvényes a nagyon sima felületű anyagokra, 
kompozit lemezekre, vagy nagyon kemény 
felületű lemezekre is. Az IPNM-10 emelők 
rendkívül felhasználóbarátak, mivel nagyon 
kompaktak, könnyűek és könnyen használha-
tók. Az IPNM10 emelőkre természetesen 10 év 
garanciát nyújtunk.

Az IPNM10P kímélő megfogók védősapkával 
rendelkeznek, amely ütésvédelemként szolgál 
az érzékeny anyagok számára az emelési fo-
lyamat környezetében.

Az IPNM10 és IPNM10P kímélő megfogók sok 
más ipari szektorban is használhatók, így időt 
és pénzt takarítanak meg. Az IPNM10 kíméle-
tes megfogók különösen alkalmasak a követ-
kezők szállítására:
■	 Alumínium
■	Rozsdamentes acél
■	 Kompozit anyagok
■	 Kemény anyagok
■	Műanyagok - beleértve a plexiüveget és a 

Trespa lapokat
■	Csiszolt fémek
■	Bevonatos és festett anyagok
■	 Vörösréz és ötvözetek
■	 Fa – többek között triplex és multiplex

 ... és még sok más felhasználási terület!

Az IPNM10JC kivitelben kúpos felületekhez is 
alkalmas.

Minden IPNM10 kímélő lemezmegfogó alapki-
vitelben RFID címkével rendelkezik.

SiP  
cikkszám 

Megnevezés Kivitel Teherbírás 
[kg]

Pofanyílás A 
[mm]

B 
[mm]

C 
[mm]

D 
[mm]

F 
[mm]

G 
[mm]

H 
[mm]

K 
[mm]

Kb. súly (nettó) 
[kg]

IP.NM.05.00 0,5 IPNM10N védőlap nélkül 500 0-10 74 149 205 128 60 38 11 2,50
IP.NM.10.00 1 IPNM10N védőlap nélkül 1000 0-20 110 209 270 184 80 56 10 4,40
IP.NM.10NJ 1 IPNM10NJ védőlap nélkül 1000 20-37 86 196 265 177 80 51 10 5,30
IP.NM.10NJ1 1 IPNM10NJ1 védőlap nélkül 1000 0-25 86 225 314 194 80 59 10 5,50
IP.NM.20.00 2 IPNM10 védőlap nélkül 2000 0-40 153 258 396 196 100 161 16 14,50
IP.NM.05.0P 0,5 IPNM10P védőlappal 500 0-10 82 157 213 145 68 48 10 2,80
IP.NM.10.0P 1 IPNM10P védőlappal 1000 0-20 97 195 268 205 82 66 10 4,50

Biztonsági tényező az EN 13.155 szerint
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IPHGZ és PPHGUZ Lemezemelő vízszintes szállításhoz 

Az IPHGUZ - IPHGZ vízszintes lemezemelők 
alkalmasak acéllemezek (beleértve a behajló 
lemezeket is) emelésére és szállítására. Az 
IPHGZ lemezemelő nyitott és zárt helyzetben 
is reteszelhető. Ez garantálja a biztonságos 
kezelést, ezért is használható peremezők, le-
mezollók, lemezhajlító gépek stb. kiszolgálá-
sához.

Két kivitelben szállítható: 
■	 IPHGUZ: univerzális függesztőszemmel.
■	 IPHGZ: merev függesztőszemmel.

SiP  
cikkszám

Megnevezés Kivitel Teherbírás 
[kg]

Pofanyílás A 
[mm]

C 
[mm]

D 
[mm]

H 
[mm]

J 
[mm]

K 
[mm]

Kb. súly (nettó) 
[kg]

IP.HGZ.075 0,75 IPHGZ Merev tartógyűrű 750 0-25 82 148 50 99 98 4
IP.HGZ.150 1,5 IPHGZ Merev tartógyűrű 1500 0-25 110 200 50 118 90 7,30
IP.HGZ.300 3 IPHGZ Merev tartógyűrű 3000 0-40 120 227 70 148 120 12,30
IP.HGZ.450 4,5 IPHGZ Merev tartógyűrű 4500 0-40 120 284 70 181 155 25

IP.HGUZ.150 1,5 IPHGUZ Univerzális tartógyűrű 1500 0-25 110 232 70 139 90 9
IP.HGUZ.300 3 IPHGUZ Univerzális tartógyűrű 3000 0-40 119 253 75 175 120 19,90
IP.HGUZ.450 4,5 IPHGUZ Univerzális tartógyűrű 4500 0-40 119 301 80 175 155 30

Biztonsági tényező EN 13.155 szerint

IP Startec  Speciális emelő H és I profilokhoz

Az IP-Startec egy speciális emelő H és I 
acélprofilok emeléséhez, billentéséhez és 
egymásra rakásához. A lemezemelő speciális 
kialakításának köszönhetően az emelendő áru 
nem csak felemelhető, hanem a megfelelő 

SiP  
cikkszám 

Megnevezés Teherbírás 
[kg]

Pofanyílás A 
[mm]

B 
[mm]

C 
[mm]

D 
[mm]

F 
[mm]

G 
[mm]

H 
[mm]

J 
[mm]

K 
[mm]

Kb. súly (nettó) 
[kg]

IP.STAR.15 1,5 IPSTARTEC11 1500 6-12 140 39 575 81 129 54 126 16 6,60
IP.STAR.25 2,5 IPSTARTEC11 2000 6-20 210 55 725 115 182 74 140 18 14,50

Biztonsági tényező EN 13.155 szerint

pozicionálásnak köszönhetően gond nélkül 
billenthető is. A gerenda méretétől és súlyá-
tól függően az IP-Startec emelő két változata 
kapható különböző pofanyílásokkal.
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IPH10 Lemezemelő behúzó rugóval

SiP  
cikkszám 

Megnevezés Teherbírás / pár 
[kg]

Pofanyílás A 
[mm]

B 
[mm]

C 
[mm]

D 
[mm]

E 
[mm]

F 
[mm]

G 
[mm]

H 
[mm]

J 
[mm]

K 
[mm]

Kb. súly (nettó) 
[kg]

IP.10.3297 0,5 IPH10 500 0-20 86 12 16 103 150 60 12 27 4 3,00
IP.10.3298 1 IPH10 1000 0-35 100 16 16 103 150 60 12 31 7 5,20

Biztonsági tényező EN 13.155 szerint

IPH10 Lemezemelők szárrugóval

SiP  
cikkszám 

Megnevezés Teherbírás / pár 
[kg]

Pofanyílás A 
[mm]

B 
[mm]

C 
[mm]

E 
[mm]

F 
[mm]

G 
[mm]

H 
[mm]

J 
[mm]

K 
[mm]

L 
[mm]

Súly/pár 
[kg]

IP.10.3522 2 IPH10 2000 0-60 117 16 22 109 256 110 20 40 9 11,00
IP.10.3523 3 IPH10 3000 0-60 117 20 26 109 266 120 20 48 11 15,00
IP.10.3524 4,5 IPH10 4500 0-60 132 25 30 104 280 130 20 48 12 21,00
IP.10.3525 6 IPH10 6000 0-60 143 25 36 123 320 130 20 48 14 26,00
IP.10.3526 9 IPH10 9000 0-60 157 30 43 133 330 140 25 62 16 37,00
IP.10.3527 12 IPH10 12000 0-60 172 30 47 141 353 150 25 62 17 43,00
IP.10.3533 3 IPH10J 3000 60-120 177 20 26 109 266 120 20 48 11 18,00
IP.10.3534 4,5 IPH10J 4500 60-120 192 25 30 104 280 130 20 48 12 24,00
IP.10.3535 6 IPH10J 6000 60-120 203 25 36 123 320 130 20 48 14 30,00
IP.10.3536 9 IPH10J 9000 60-120 217 30 43 133 330 140 25 62 16 41,00
IP.10.3537 12 IPH10J 12000 60-120 232 30 47 141 353 150 25 62 17 48,00

IPH10

A bevált IPHTONZ/IPHSZ utódjaként bevezetett 
IPH10 lemezmegfogó modellsorozat a követ-
kező tulajdonságokkal rendelkezik:

■	Nem behajló acéllemezek vízszintes emelé-
séhez és szállításához

■	 Előfeszítéssel, mágnessel és fogantyúval
■	Mágnesek az emelő jobb megtartásához a 

lemezen

■	 Könnyen használható a fogantyúnak és a 
behúzó rugónak köszönhetően

■	 Az emelési műveletet egy személy végezhe-
ti

■	Mindig párban használja
■	 345HB, 37 Rc (1170 N/mm²) felületi 

keménységű lemezekhez
■	RFID címkével

Az IPH10 emelők három változatban kaphatók:

■	 IPH10 rugóval (fogantyú nélkül) 0,5 - 1,0 t 
teherbíráshoz/pár

■	 IPH10 fogantyúval, behúzó rugóval és 
mágnesekkel 2,0 - 12 t teherbíráshoz/pár

■	 IPH10/E fogantyúval 2,0 – 12 t teherbírás-
hoz/pár
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IPH10E Lemezemelő markolattal

IPHNM10 Kímélő megfogó nagy emelőerővel

Az IPHNM10 kímélő megfogók különösen al-
kalmasak lemez- és acélszerkezetek vízszin-
tes helyzetben történő szállítására.

■	Nem behajló acéllemezek vízszintes emelé-
séhez és szállításához

■	Nagyon könnyű és kompakt felépítés
■	 Az emelési műveletet egy személy végezhe-

ti
■	Mindig párban használja 
■	 Függőlegesen is használható gerenda alatt
■	Nagyobb teherbírások és más befogási 

tartományok külön érdeklődésre
■	RFID címkével

SiP  
cikkszám 

Megnevezés Teherbírás / pár 
[kg]

Pofanyílás A 
[mm]

B 
[mm]

C 
[mm]

D 
[mm]

E 
[mm]

F 
[mm]

G 
[mm]

H 
[mm]

J 
[mm]

K 
[mm]

L 
[mm]

Kb. súly (nettó) 
[kg]

IP.HNM.050 0,5 IPHNM10 500 0-20 81 22 82 16 101 160 74 12 60 4 4,00
IP.HNM.100 1 IPHNM10 1000 0-35 93 30 92 16 103 164 74 12 60 7 7,00
IP.HNM.200 2 IPHNM10 2000 0-30 139 30 131 22 166 245 100 20 74 9 15,00
IP.HNM.20J 2 IPHNM10J 2000 30-60 169 30 131 22 166 245 100 20 74 9 16,00

Biztonsági tényező az EN 13.155 szerint

SiP  
cikkszám 

Megnevezés Teherbírás / pár 
[kg]

Pofanyílás A 
[mm]

B 
[mm]

C 
[mm]

E 
[mm]

F 
[mm]

G 
[mm]

H 
[mm]

J 
[mm]

K 
[mm]

L 
[mm]

Súly/pár 
[kg]

IP.10.3542 2 IPH10E 2000 0-60 117 16 22 109 256 110 20 40 9 11,00
IP.10.3543 3 IPH10E 3000 0-60 117 20 26 109 266 120 20 48 11 15,00
IP.10.3544 4,5 IPH10E 4500 0-60 132 25 30 104 280 130 20 48 12 21,00
IP.10.3545 6 IPH10E 6000 0-60 143 25 36 123 320 130 20 48 14 26,00
IP.10.3546 9 IPH10E 9000 0-60 157 30 43 133 330 140 25 62 16 37,00
IP.10.3547 12 IPH10E 12000 0-60 172 30 47 141 353 150 25 62 17 43,00
IP.10.3548 25 IPHTOZ* 25000 0-60 169 40 47 164 300 220 32 88 78,00
IP.10.3553 3 IPH10JE 3000 60-120 177 20 26 109 266 120 20 48 11 15,00
IP.10.3554 4,5 IPH10JE 4500 60-120 192 25 30 104 280 130 20 48 12 21,00
IP.10.3555 6 IPH10JE 6000 60-120 203 25 36 123 320 130 20 48 14 26,00
IP.10.3556 9 IPH10JE 9000 60-120 217 30 43 133 330 140 25 62 16 37,00
IP.10.3557 12 IPH10JE 12000 60-120 232 30 47 141 353 150 25 62 17 43,00

Biztonsági tényező az EN 13.155 szerint - IPHTOZ változat fogantyú nélkül
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Hasznos információk az emelőmágnesek használatáról 

Teheremelő mágneseket ott használnak, ahol 
a ferromágneses anyagokat biztonságosan 
és gyorsan kell felemelni: A gyártásban (pl. 
acélművekben), tároláskor vagy szállításkor 
(pl. acél- vagy acélcső-kereskedelem), fel-
dolgozásnál (pl. acélszerkezeteknél) és végső 
összeszerelésnél (pl. hajógyártás).

A mágneses teheremelés nagy előnye, hogy a 
munkadarabok szerelés nélkül, menet nélkül 
emelhetők, és nem kell alájuk nyúlni. A ra-
komány emelése egyszerűen felülről történik. 
Igény esetén távvezérléssel is aktiválható.

A teheremelő mágnes ezért a tökéletes eme-
lőeszköz a méretre vágáshoz és nyersanya-
gok, mint lemezek, tömbök, rudak, csövek 
... további megmunkálásához. A teheremelő 
mágnesek nélkülözhetetlenek kész anyagok 
mozgatásakor vagy csomagolásakor is – akár 
egyenként, akár rétegesen.

A teheremelő mágnesekkel történő tehereme-
lés több szempontból is előnyös:

■	Összességében gyorsabban és gazdaságo-
sabban veszik fel a terhet, mivel semmi-
lyen más teherfelvevő eszközt (pl. láncok, 
megfogók, fogók...) nem kell felszerelni, ill. 
újra levenni.

■	Mivel oldalt nem kell helyet kialakítani a 
teherfelvevő eszközök számára, a teher 
megfogás felülről helytakarékosabb.

■	 A mágnesesség nem hagy látható nyomo-
kat, ezért kíméli a felületet.

■	 A mágnesek hosszú élettartamúak, kevés 
karbantartást igényelnek és energiatakaré-
kosak.

■	 A mágnesek vezérlése a tartóerőt illetően 
szabályozható, távirányítható és robotve-
zérlőkbe integrálható.

■	 A felhasználó felülről közelíti meg a nyu-
galmi helyzetben lévő terhet megemelés és 
alányúlás nélkül.

 

Típusok

A ferromágneses anyagokat állandó mágne-
sek vagy elektromágnesek képesek vonzani. A 
követelményektől és a környezeti feltételektől 
függően a gyakorlatban a következő típusokat 
használják:

Állandó teheremelő mágnesek

A manuálisan kapcsolható állandó teheremelő 
mágnesek állórésszel és rotorral rendelkeznek. 
A rotoron lévő állandó mágnesek elforgatásá-
val az állórészben lévő mágneses mező rövidre 
záródik vagy a munkadarabba jut. Az állandó 
teheremelő mágnesek különböző kivitelekben 
kaphatók, számos munkadarab geometriához 
és anyagtulajdonsághoz alkalmasak. Széles 
körben elterjedtek, kedvező árúak és további 
szerelési igény nélkül a darukon is használ-
hatók.

Elektromos teheremelő mágnesek

Az elektromos teheremelő mágnesek az induk-
ció elvét alkalmazzák: Amíg az áram folyik, 
a mágneses tekercs olyan mágneses teret 
hoz létre, amely képes a terhet megtartani. 
Az elektromos teheremelő mágnes tartóereje 
szabályozható és távirányítható. Használják 
hulladékok, kötegek, ömlesztett áruk emelésé-
re, de tömbök és lemezek emelésére is. A meg-
felelő darun a vezérlőegység és a vészhelyzeti 
akkumulátorok gondoskodnak a működésről 
és a biztonságról.   

Elektromos állandó (EP) teheremelő mágnesek

Az EP teheremelő mágnesek egyesítik az állan-
dó mágnesek és az elektromágnesek előnyeit: 
A szabályozható állandó mágnesek polaritása 
megfordul és így megtartják a rakományt. 
Ezáltal még kábelszakadás vagy áramszünet 
esetén sem esik le a rakomány. 

Az EP teheremelő mágneseket számos terü-
leten használják: A könnyű sorozatgyártású 
alkatrészek ergonomikus áthelyezéstől a leg-
nehezebb terhek emeléséig. Az EP teheremelő 
mágnesek vezérléséhez szükséges vezérlőbe-
rendezések onboard megoldásként is kialakít-
hatók, például a gyors üzembe helyezés, vagy 
a robotvezérlőbe történő egyszerű integrálha-
tóság érdekében.

Kérdése van a teheremelő mágnessek-
kel kapcsolatban? SiP partnere örömmel 
áll rendelkezésére. Az elérhetőségek ennek 
a SiP katalógusnak a borítóján találhatók.
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Az emelőerő megadása kettős biztosítással kézi működtetéshez, 25 mm vastag St 37 k csiszolt anyagon mérve, tisztított felületeken.

A teljes tapadóerő csak sima, sík és 
tiszta felületű munkadarabokon, könnyen 
mágnesezhető és kellően vastag anyago-
kon érhető el. Akár 2/3-os tapadóerő csök-
kenés revés felületeken.

Az 1.000 x 2.000 mm tábla formátumhoz 1 
emelőmágnes szükséges.
Az 1.500 x 3.000 mm táblamérethez 2 
emelőmágnes szükséges kisméretű mere-
vítővel.

■	 Vékony fémlemez és lemezalkatrészek lera-
kásához, megfogásához és beillesztéséhez 
0,3 és 2 mm között

■	 2 részes bőrszíjjal
■	 Kérésre műanyag tartalék szíjjal.
■	 Emelőerő: 25 kg
■	Önsúly: 0,15 kg
 
Felhasználás: Helyezze a mágnest síkban a 
lemez egyik sarkára, kissé emelje fel és fogja 
meg. Könnyű leválasztás a peremnél.

A vonszoló erőt 2-szeres és az emelőerőt 3-szoros biztonsággal adtuk meg.
Mindkét adat darus működtetéshez, 25 mm vastag St 37 k csiszolt anyagon mérve, tisztított felületeken.

■	 Fáradságmentes munkavégzés
■	 Stabil markolat, műanyag bevonatú és er-

gonomikus kialakítású
■	 A mágneseket színesfémek borítják, védve 

őket a sérülésektől és a szennyeződésektől
■	 A mágnesblokk be vannak öntve az ütésálló 

alumínium házba és a tengelyen keresz-
tül közvetlenül a markolathoz vagy a da-
ruszemhez kapcsolódnak.

SiP 
cikkszám

Emelőerő 
[kg]

Vonszoló erő 
[kg]

Lemezvastag-
ság [mm]

Alapfelület 
[mm]

Kb. súly (nettó) 
[kg]

MK.H.012.00 120 70 1-2 140 x 84 1,40
MK.H.017.00 170 100 1 - 4...5 140 x 116 1,80
MK.H.030.00 300 180 2-től 160 x 180 3,50

SiP 
cikkszám

Emelőerő 
[kg]

Vonszoló erő 
[kg]

Lemezvastag-
ság [mm]

Alapfelület 
[mm]

Kb. súly (nettó) 
[kg]

MK.K.025.00 250 100 4-től 290 x 125 7,20
MK.K.030.00 300 125 4-től 290 x 180 10,50

SiP 
cikkszám

Megnevezés 

HHM.015.00 Kézfej emelőmágnes
HHM.EDR.00 Hüvelykujj szíj (tartalék)
HHM.EHR.00 Tenyérszíj (tartalék)

Emelőmágnes kézi működtetéshez

Emelőmágnes darus üzemhez

Kézfej emelőmágnes 
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Gazdaságos és kiforrott technikájú
A helyes megoldás

FX – Gazdaságilag a helyes döntés

■	 Szabványnak megfelelő és bevizsgált CE/
EN 13155/MRL 2006/42 EWG

■	 Termékfelelősség biztosítás egy német 
biztosítónál

■	 Környezetbarát és jövőálló a nagyobb 
teljesítménynek és a kisebb SE mágnesfel-
használásnak köszönhetően

■	 A biztonsági tényező 3,5
■	 Az alkatrészellátás 10 évig garantált

FX – Technikailag a helyes döntés

■	 100%-ban nikkelezett
■	Nagy energiájú félköríves mágnesek
■	 A kapcsolási út csak 90°
■	Nagyméretű kovácsolt daruszem (SF5)
■	Nagy teljesítmény kompakt kialakítással
■	Rövid be- és kirakodási idők
■	 A munkadarabon nincs mechanikai sérülés
■	Nagyon masszív kapcsolótengely
■	 Visszarúgásmentes egykezes használat
■	 Alkalmas sík és íves anyagokhoz
■	Nagyobb biztonság az egyszerű kezelésnek 

köszönhetően

Az FX teheremelő mágnesek vezető szerepet 
töltenek be a mágneses emelési technoló-
gia területén. Szimpla mágneses rendszerrel 
működnek, amely nagy energiájú félköríves 
mágnesekből áll és csupán egy 90°-os kap-
csolással teljesen aktiválható, és teljesen 
visszaütésmentesen és önfékezően működik. 
A masszív, golyóscsapágyazott kapcsoló-
tengely a felépített félköríves mágnesekkel 
nem okoz mágneses veszteségeket a belső 
rövidzárlatok miatt, és teljes hosszában egy 
darabban gyártható hegesztések és elvékonyí-
tott átmenetek, valamint blokkmágnesekhez 
szükséges bemarás nélkül, ami szinte elpusz-
títhatatlanná teszi.

Az egyedi, szabadalmaztatás alatt álló félkö-
ríves mágnesekkel rendelkező konstrukció és 
a mágnesrendszerben a belső légrés csök-
kentése lényegesen nagyobb teljesítményt 
biztosít azonos mennyiségű mágneses anyag 
mellett - ez csökkenti a költségeket és védi a 
környezetet.

Hagyományos teheremelő mágnesek: 
Mart vagy hegesztett kapcsolótengely beépített 
mágnesekkel, 180°-os elméleti kapcsolási úttal, 
könnyített vagy hegesztett tengely, 3 légrés!

FX teheremelő mágnesek: 
Masszív kapcsolótengely csavarozott mágne-
sekkel, 90°-os elméleti kapcsolóúttal, rendkívül 
robusztus, csak egy légrés. 

Porvédett golyóscsapágy

A masszív állórészház egy darabból készült, körben 
nikkelezett a maximális korrózióvédelem érdekében

A monoblokk mágnestengely egy darabból 
készült, teljesen nikkelezett, golyóscsapágya-

zott, gyenge mechanikai pontok nélkül

A nagy energiájú mágnesek garantálják a stabil 
teljesítményt a mágnesmag 80°C-os üzemi 
hőmérsékletéig.

Nagyméretű kovácsolt daruszem

Típustábla eloxált vákuum eljárással

A biztonsági horony a teljes rögzülést jelzi

Stabil kapcsolókar egykezes mechanikával,  
önfékező, visszaütésmentes

Emelőmágnesek

Hagyományos	teheremelő	mágnes

Deaktiválva

Aktiválva

Deaktiválva

Aktiválva

FX	teheremelő	mágnes

TEHERFELVEVŐ ESZKÖZÖK296



Emelőmágnesek

FX Universal Állandó teheremelő mágnesek

Az FX teheremelő mágneseket alapkivitel-
ben széles alkalmazási kör jellemzi. Az FX jó 
eredményeket ér el mind nagy légrésnél, mind 
vékony sík és íves anyagoknál, kompakt ki-
alakítás és csekély önsúly mellett. A készülék 
nagyon robusztus és nagyon jó ár/érték arány 
jellemzi.

SiP  
cikkszám 

Teherbírás 
(max.) min. 

[mm]

Ajánlott  
teherbírás (max.)  

sík anyaghoz 
[kg]

Ajánlott  
teherbírás (max.)  

íves anyaghoz 
[kg]

B  
 

[mm]

H  
 

[mm]

H1  
 

[mm]

L  
 

[mm]

R  
 

[mm]

X  
 
 

[mm]

Y  
 

[mm]

Kb. 
súly  

(nettó) 
[kg]

PLHM.FX.0150 8 150 Ø50-200 mm 75 kg 64 60 124 161 136 30 42 3,60
PLHM.FX.0300 15 300 Ø50-300 mm 150 kg 87 78 158 205 190 42 53 8,40
PLHM.FX.0600 20 600 Ø80-400 mm 300 kg 112 94 189 288 228 51 62 19,00
PLHM.FX.1000 25 1000 Ø100-450 mm 500 kg 152 120 240 361 261 60 76 42,00
PLHM.FX.2000 50 2000 Ø120-600 mm 1000 kg 228 169 313 472 409 68 89 115,00
PLHM.FX.6000 50 3000 Ø250-600 mm 1500 kg 228 169 313 648 534 68 89 166,00

FX-R Állandó teheremelő mágnesek

FX-R teheremelő mágnes modellsorozat íves 
anyagok mozgatásához. A mély, lapos szögű 
prizma biztonságos elhelyezést biztosít a ter-
hen, és mélyen az anyagba vezeti a mágneses 
teret. A mágnesrendszer az átmérők teljes 
tartományában könnyen átkapcsolható és 
nem üt vissza, az átívelő prizma pedig meg-

SiP  
cikkszám 

Teherbírás 
(max.) min. 

[mm]

Ajánlott  
teherbírás (max.)  

sík anyaghoz 
[kg]

Ajánlott  
teherbírás (max.)  

íves anyaghoz 
[kg]

B  
 

[mm]

H  
 

[mm]

H1  
 

[mm]

L  
 

[mm]

R  
 

[mm]

X  
 

[mm]

Y  

 
[mm]

Kb.  
súly  

(nettó) 
[kg]

PLHM.FXR.0100 8 100 Ø25-150 mm 100 kg 70 68 132 161 136 30 42 4,00
PLHM.FXR.0225 10 225 Ø50-205 mm 225 kg 98 90 170 205 190 42 53 9,50
PLHM.FXR.0450 20 450 Ø50-270 mm 450 kg 126 112 207 288 228 51 62 22,00
PLHM.FXR.0750 20 750 Ø50-270 mm 750 kg 170 142 262 361 261 60 76 49,00
PLHM.FXR.1200 40 1200 Ø120-560 mm 1200 kg 248 190 334 472 409 68 89 127,00
PLHM.FXR.1800 40 1800 Ø120-560 mm 1800 kg 248 190 334 648 534 68 89 182,00

akadályozza a terhelés elcsavarodása miatti 
leválását. A sík anyag még csekély anyagvas-
tagság esetén sem jelent problémát az FX-R 
mágnesnek. Forró munkadaraboknál a mély 
prizma megvédi a mágnesmagot a túlmele-
gedéstől.

297Állandó teheremelő mágnesek Emelőmágnesek TEHERFELVEVŐ ESZKÖZÖK

Kifejezetten íves anyagokhoz alkalmas



FX-P teheremelő mágnes modellsorozat vé-
kony lemezek, csövek és rudak professzionális 
emeléséhez és mozgatásához. A mágnes spe-
ciális konfigurációja az FX-P prizmás pólu-
sával biztosítja a maximális fluxussűrűséget 
csekély anyagvastagság mellett. Az FX-P íves 
anyagon jól pozícionálható és könnyen hasz-
nálható.

SiP  
cikkszám

 
 
 

Teherbírás 
(max.) 

-tól 
 

[mm]

Ajánlott 
teherbírás  

(max.)  
sík anyagnál 

 
[kg]

Teherbír. (max.) fémlemezeknél és zártszelvényeknél Ajánlott  
teherbírás (max.)  

íves anyagnál 
 
 

[kg]

B  
 
 
 

[mm]

H  
 
 
 

[mm]

H1  
 
 
 

[mm]

L  
 
 
 

[mm]

R  
 
 
 

[mm]

X  
 
 
 

[mm]

Y  
 
 
 

[mm]

Kb.  
súly 

(nettó) 
 
 

[kg]

3mm-nél 
 
 

[kg]

4mm-
nél 
 
 

[kg]

6mm-
nél 
 
 

[kg]

8mm-
nél 
 
 

[kg]

10mm-
nél 
 
 

[kg]

15mm-
nél 
 
 

[kg]
PLHM.FXP.0170 8 170 50 80 120 170 170 170 Ø30-105 mm 150 kg 64 70 134 195 136 30 42 5,10
PLHM.FXP.0330 10 330 70 100 160 300 330 330 Ø40-160 mm 300 kg 87 90 170 265 190 42 53 12,40
PLHM.FXP.0650 20 650 100 160 200 450 530 650 Ø60-210 mm 550 kg 112 108 203 352 228 51 62 26,00

Az FX-V teheremelő mágneseket kifejezetten 
az acél-, hajó- és konténergyártás követel-
ményeihez illeszetteték. Hosszú, keskeny 
kialakításúak a gerendák és profilok megfo-
gásához - akár a gerenda belső bordáján is 
- és viszonylag kis anyagvastagság mellett 
is maximális tartóerőt érnek el, így a vékony 
lemezek is biztonságosan emelhetők. A 90°-
os prizmának köszönhetően a zártszelvények 
biztonságosan felvehetők, vagy az alkatrészek 
át is fordíthatók. Forró lángvágott elemek 
emelésekor a mély prizma megvédi a beépített 
mágneseket a hőtől. Mint minden FX modell, 
az FX-V is teljesen nikkelezett mágnestesttel 
rendelkezik, és nagyon jó teszteredményeket 
ért el, még érdes felületeken is. Az FX-V szin-
tén stabil, könnyen járó egykezes kapcsolóval 
rendelkezik.

SiP  
cikkszám 

 

Teherbírás 
(max.) 

-tól 
[mm]

Ajánlott 
teherbírás  

(max.)  
sík anyagnál 

[kg]

Ajánlott  
teherbírás 
(max.) íves  
anyagnál 

[kg]

B  
 
 

[mm]

H 
 
 
 

[mm]

H1  
 
 

[mm]

L  
 
 

[mm]

R  
 
 

[mm]

X  
 
 

[mm]

Y  
 
 

[mm]

Kb.  
súly 

(nettó)  

[kg]
PLHM.FXV.0200 10 200 Ø20-50 mm 100 kg 64 77 141 195 134 30 42 5,50
PLHM.FXV.0400 15 400 Ø25-60 mm 200 kg 87 96 176 265 188 42 53 13,00
PLHM.FXV.0800 20 800 Ø35-75 mm 300 kg 112 115 210 352 228 51 62 28,00

FX-V 400S

FX-V 200

FX-V Állandó teheremelő mágnesek

FX-C Állandó teheremelő mágnesek
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Az FX-C emelőmágnesek kerek, többpólusú 
megfogó felülettel rendelkeznek, és gyűrűk, 
persvelyek, csapágyházak, karimalapok és 
hasonló munkadarabok emelésére szolgálnak.

A terhelési adat a teljes felületen történő fel-
fekvésre vonatkozik olyan munkadarabokon, 
amelyek lefedik a D belső és D külső közötti 
méreteket.

Kisebb felfekvő felületű munkadaraboknál 
hozzávetőlegesen max. 3,5 kg munkadarab 
súly/cm² megfogó felülettel lehet számolni. 
Sorozatos munkadarabok esetén dokumentált 
kísérlettel kell megerősíteni a 3-as biztonsági 
tényezőt.

A gyűrűknél a maximális teherbírást 
3,5 kg/cm² felfekvő felülettel számítsa ki.

SiP 
cikkszám

Teherbírás 
[kg]

Teherbírás (max.) -tól 
[mm]

Belső átmérő 
[mm]

Külső átmérő 
[mm]

Bs 
[mm]

D 
[mm]

H 
[mm]

Hs 
[mm]

Kb. súly (nettó) 
[kg]

PLHM.FXC.0150 175 10 40 114 185 120 130 138 7,50
PLHM.FXC.0250 250 12 65 152 210 160 145 153 10,00
PLHM.FXC.0500 450 15 100 240 275 250 155 168 35,00

FX-C Állandó teheremelő mágnesek

Számítási példa: Max. teher gyűrűk esetében: 

A gyűrű felfekvő 
felülete 40 cm2 
40 cm2 × 3,5 kg/cm2 = 140 kg
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Az FX-HV horizontális-vertikális rendszer vál-
tozatos beállítási lehetőségeivel szinte min-
den igényt kielégít.

A teljes magasság és a súlypont rögzítőcsa-
pokkal állítható. Az eszköz a névleges terhe-
lésének 20%-áig alányúló adapterek nélkül is 
használható.

A tartócsapok úgy vannak elhelyezve, hogy 
velük álló kerek alakú munkadarabok is fel-
vehetők, ami például egy fűrészgép esetében 
gyakran szükséges. Fekvő tárcsák és lemezek 
is felállíthatók vele.

SiP  
cikkszám

Teherbírás (max.)  
ütközővel 

[kg]

ütköző 
nélkül 
[kg]

Sík  
anyag 
[mm]

Tárcsa 
átmérője 

[mm]

B  

[mm]

B1 
 

[mm]

L  
 

[mm]

L1  

[m]

Kb. súly  
(nettó) 

[kg]
PLHM.FXHV.0150 150 30 1000 x 420 150 - 420 104 220 680 680 18,00
PLHM.FXHV.0200 200 40 2000 x 750 250 - 750 400 390 1000 715 24,00
PLHM.FXHV.0400 400 80 2000 x 1000 400 - 1000 450 475 1250 795 31,00
PLHM.FXHV.0800 800 160 2500 x 1250 500 - 1200 500 520 1500 1040 64,00

Speciális méretek és egyéb kivitelek külön érdeklődésre szállíthatók. Súlyadatok mágnessel együtt.

Az FX-LT mágnesgerendák a lemezmegmunká-
lók, lézer- és lángvágók igényeihez igazodnak. 
Két FX-V teheremelő mágnes és egy könnyű 
távtartó gerenda kétágú láncfüggesztékkel 
lehetővé teszi a gépek lemezekkel való meg- 
vagy lerakodását vagy középső kivágással 
rendelkező munkadarabok vízszintes felvéte-

SiP  
cikkszám

Teherbírás 
[kg]

Teherbírás (max.) min. 
[mm]

Munkadarab méret (max) 
[mm]

H 
[mm]

L 
[mm]

Kb. súly (nettó) 
[kg]

PLHM.FXLT.0700 700 15 5000 x 1500 270 1600 44,00
PLHM.FXLT.1000 1000 20 5000 x 1500 291 1600 58,00
PLHM.FXHV.1400 1400 20 5000 x 1200 360 1600 86,00

A rendszer hátoldalán egy daruszem találha-
tó a vízszintes szállításhoz. Az acélszerkezet 
teljes egészében porfestett, és a stabil FX 
teheremelő mágnes maximális biztonságot 
garantál.

lét. A mágnesek néhány mozdulattal eltávo-
líthatók a gerendáról, hogy a kivágott darabok 
és kisméretű lemezek csupán egy mágnessel 
emelhetőek legyenek. A 2 ágú lánc horoggal és 
szemmel a szállítási terjedelem része.

Más méretek külön érdeklődésre szállíthatók.

FX-HV Horizontális-vertikális rendszerek

FX-LT Állandó teheremelő mágnes emelőgerenda
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SiP  
cikkszám

Teher- 
bírás 
[kg]

Teherbírás  
(max.) min. 

[mm]

B  

[mm]

C  

[mm]

H  

[mm]

L1  

[m]

L2 
 

[mm]

L3  

[mm]

Mágnes állíthatóság  
belső él - belső él 

[mm]

Kb. súly  
(nettó) 

[kg]
PLHM.FXKT.240.260 240 8 64 161 233 400 330 120 58-260 15,00
PLHM.FXKT.240.420 240 8 64 161 233 560 484 120 58-420 15,00
PLHM.FXKT.240.470 240 8 64 161 233 607 537 120 58-470 20,00
PLHM.FXKT.240.540 240 8 64 161 233 680 603 120 58-540 22,00
PLHM.FXKT.480.440 480 15 87 205 269 650 504 150 65-440 26,00
PLHM.FXKT.480.600 480 15 87 205 269 800 690 150 65-600 30,00
PLHM.FXKT.480.800 480 15 87 205 286 1000 887 150 65-800 32,00

Az FX-KT kisméretű gerendák a lemezmeg-
munkálók, lézer- és lángvágók igényeihez iga-
zodnak. A szállítási terjedelem részét képező 
FX teheremelő mágnesek a beállítható kismé-
retű gerendával kombinálva lehetővé teszik a 
középső kivágással rendelkező munkadarabok 
mozgatását.

Különösen a gyűrűk és a középső kivágással 
rendelkező hengeres munkadarabok szállít-
hatók hatékonyan és könnyedén az FX-KT-val.

A mágnesek néhány mozdulattal eltávolítha-
tók a gerendáról, hogy például a kivágott ele-
mek és kisméretű lemezek csupán egy mág-
nessel emelhetőek legyenek.

FX-KT Állandó teheremelő mágnes emelőgerenda (kisméretű)
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Az FXE teheremelő mágnesek professzionális 
megoldást jelentenek a munkadarabok gya-
kori átrakodásához. Nagyon robusztus fel-
építésűek és tartós használathoz készültek. 
Az elektromos vezérlés lehetővé teszi, hogy a 
kezelő a készüléket fizikai megerőltetés nélkül 
bekapcsolja, még a nehezen hozzáférhető he-
lyeken is. Az állandó mágneses rendszer mind-
össze 0,8 másodperc alatt aktiválódik egy 

50 pólustípussal és 300/500 kg maximá-
lis teherbírással rendelkezik, amely 15 mm 
anyagvastagságtól fejthető ki. Kis mágne-
sesen aktív felületeknél ajánlottak ezek a 

SiP  
cikkszám 

Teher- 
bírás 
[kg]

Leszaka-
dási erő 

[kN]

B  

[mm]

H 
 

[mm]

L 
 

[mm]

Pólusok  
száma °N 

Megfogó 
felület 
[mm]

Kb. súly 
(nettó) 

[kg]
PLHM.FXE.0330.50 300 14 164 420 164 4 116x116 23,00
PLHM.FXE.0500.50 500 22 164 420 234 6 180x116 31,00

gombnyomásra, és a kikapcsolásakor a mun-
kadarab biztonságosan leoldódik. Egyszerűen 
a hálózati feszültséghez csatlakoztatható. Ez-
által a készülék nagyon csekély telepítési rá-
fordítással használatra kész. Áramkimaradás 
esetén a terhelést az állandó mágneses mező 
tartja meg. Ez azt jelenti, hogy nincs szükség 
érzékeny és sok karbantartást igénylő tartalék 
akkumulátorokra. A hagyományos hálózatról 

táplált elektromágnesekkel működő daru-
rendszeek gyorsan,  átalakíthatók erre a meg-
oldásra. Az FXE emelőmágnesek megfelelnek 
a legújabb szabványoknak, és maximális biz-
tonságot és kényelmes kezelést nyújtanak. A 
7200 kg teherbírásig terjedő standard mére-
tekkel szinte minden alkalmazáshoz beszerez-
hető a megfelelő készülék.

könnyen irányítható és kezelhető készülékek 
sorozatgyártású alkatrészek, kivágott dara-
bok, valamint kisméretű öntött és kovácsolt 
alkatrészek emelésére.

FXE elektromos-állandó teheremelő mágnesek 

FXE-300/50 és FXE-500/50 
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50 pólustípussal és 750/1100/1600 kg ma-
ximális teherbírással rendelkezik, amely 15 
mm anyagvastagságtól fejthető ki. Ezek a 
könnyen irányítható és kezelhető készülékek 

sorozatgyártású alkatrészek, kivágott dara-
bok, valamint kisméretű öntött és kovácsolt 
alkatrészek emeléséhez ajánlottak.

SiP  
cikkszám

Teher- 
bírás 
[kg]

Leszakadá-
si erő 
[kN]

B  

[mm]

H  

[mm]

L  

[mm]

Pólusok  
száma °N 

Megfogó 
felület 
[mm]

Kb. súly  
(nettó) 

[kg]
PLHM.FXE.0750.50 750 30 164 250 298 8 244x116 27,00
PLHM.FXE.1100.50 1100 40 164 270 420 12 372x116 39,00
PLHM.FXE.1600.50 1600 60 164 270 620 18 564x116 56,00

Hosszú, keskeny felépítésű, 50 pólustípussal 
és 400/600/1000 kg maximális teherbírással 
rendelkezik, amely 15 mm anyagvastagság-
tól fejthető ki. Ezek a könnyen irányítható és 
kezelhető készülékek sorozatgyártású alkatré-

SiP  
cikkszám 

Teher- 
bírás 
[kg]

Leszaka-
dási erő 

[kN]

B  

[mm]

H  

[mm]

L  

[mm]

Pólusok  
száma °N 

Megfogó 
felület 
[mm]

Kb. súly (nettó) 
[kg]

PLHM.FXEL.0400.50+ 400 14 95 450 294 4 244x52 23,00
PLHM.FXEL.0600.50+ 600 22 95 450 420 6 372x52 31,00
PLHM.FXEL.1000.50+ 1000 38 95 450 680 10 628x52 44,00

80-as pólus típussal és 1000/2500/4000 kg-
os maximális teherbírással rendelkezik, amely 
25 mm-es anyagvastagságtól érhető el, ezek 
a könnyen irányítható és kezelhető készülékek 

SiP  
cikkszám

Teher- 
bírás 
[kg]

Leszakadási 
erő 
[kN]

B  

[mm]

H  

[mm]

L  

[mm]

Pólusok  
száma °N 

Megfogó 
felület 
[mm]

Kb. súly (nettó) 
[kg]

PLHM.FXE.1000.80 1000 36 228 295 228 4 172x172 39,00
PLHM.FXE.2500.80 2500 90 228 295 506 10 448x172 77,00
PLHM.FXE.4000.80 4000 144 228 295 783 16 724x172 132,00

durva lemezek, plazma- vagy lángvágott da-
rabok, valamint kisméretű öntött és kovácsolt 
alkatrészek emeléséhez ajánlottak.

szek, lapok, sínek, csövek, gerendák és rudak 
emeléséhez ajánlottak. Pólushosszabbítók 
használata esetén is, amelyek megkönnyítik 
a mágnesek pozícionálását hosszú, keskeny 
terheken.

FXE-750/50, FEX-1100/50 és FXE-1600/50 

FXE-1000/80, FXE-2500/80 és FXE-4000/80 

FXE-L 400/50+, FXE-L 600/50+ és FXE-L 1000/50+ 
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Teheremelő mágnesek 

FXE-MH 20 tömbökhöz és nyersvasblokkokhoz

Targoncavilla gerenda

FX-Pneumatic pneumatikus mágnes 
aktiválással

Kérdése van a teheremelő mágnesek-
kel kapcsolatban? SiP partnere örömmel 
áll rendelkezésére. Az elérhetőségek ennek 
a SiP katalógusnak a borítóján találhatók.

Állandó mágnesek a megrendelő igénye 
szerinti speciális kivitelben

FXE-TM4 max. 12 m-es lemezekhez
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Hasznos információk a vákuumos mozgatástechnikáról 

A munkahelyi ergonómia és az alkalmazottak 
termelékenysége szorosan összefügg egymás-
sal.

Különösen a terhek kézi mozgatásakor fontos 
az emberek támogatása.

A következő oldalakon ehhez megfelelő anyag-
mozgató rendszereket talál, amelyek mind-
egyike egyszerűen és magától értetődő módon 
használható. Segítségükkel érzékelhetően 
csökken a felhasználó gyártási, összeszerelési 
és logisztikai folyamatok számtalan átrako-
dási mozgatásból adódó fizikai terhelése.

A bemutatott megoldások egyrészt döntően 
hozzájárulnak az egészség támogatásához és 
a munkaképesség megőrzéséhez.

Ugyanakkor felgyorsítják az anyagáramlást - 
a gyorsabb mozgatásnak köszönhetően - és 
jelentősen növelik a termelékenységet.

Tudta Ön, hogy a vákuumtechnika ...

... akár több tonnás terheket is lehetővé tesz?

... porózus és nem mágneses munkadarabok 
esetén is, szabad alakú vagy hengeres felüle-
tekkel is működik?
... a megfelelő szívóanyagnak köszönhetően 
lenyomatmentes (üveg), tömít (recézett le-
mez), rugalmas (zsákok) és kopásálló (lemez 
szélek)?
... nem okoz karcolást vagy deformációt még 
nagyon vékony anyagok esetén sem?
... teljes rétegeket képes megfogni a szivárgás 
kompenzálásával?
... ideális teljesen megrakodott göngyölegek-
hez vagy raklapokhoz a "felülről" való megfo-
gás miatt?
... kíméli az éleket a lemezanyag kezelésekor?
... az emelési megoldás, amikor a mechanikus 
megfogás vagy befogás nem lehetséges, ill. 
hátrányokal jár?

Ha saját feladatához megfelelő rendszerme-
goldást keres, az alábbi vákuumtechnikák 
állnak rendelkezésre:

■	Önfelszívó vákuumos emelő
■	 Elektromos vákuumos emelő
■	 Akkumulátoros vákuumos emelő
■	 Pneumatikus vákuumos emelő
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Dauer der Handhabung pro Schicht

Handhabung mit Vakuum-Schlauchheber

Handhabung „von Hand“

A vákuumtechnika előnyei

■	Magasabb termelékenység a csökken-
tett mozgatási időknek köszönhetően

■	Biztonságos és sérülésmentes megfo-
gás vákuummal

■	 A dolgozók motivációjának növelése a 
fáradtságmentes munkának köszönhetően

■	 A mozgásszervi betegségek miatti 
betegszabadságok minimalizálása
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A	manipulálás	időtartama	műszakonként	

Manipulálás	vákuumtömlős	emelővel	
Manipulálás	kézzel
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Ergonomikus emelés, termelékeny munkavégzés



Vákuumos anyagmozgatás-technika 

AUTOMOTIVE LOGISTICS GLASS

METAL WOOD UNIVERSAL

JumboFlex multi megfogóval csomagok komissiózásához

JumboFlex szélvédők mozgatásához JumboErgo CNC megmunkálóközpont be- és lerakodásához

VacuMaster Basic lézervágó berendezés be- és lerakodásához VacuMaster Window Comfort üvegtáblák és ablakok mozgatásához
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Megfelelő megoldások sokoldalú felhasználáshoz.
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Kartondobozok, zsákok, hordók, fatáblák és 
sok más felhasználás - a Jumbo vákuumtöm-
lős emelő nagyon rövid idő alatt nagy mennyi-
séget képes átrakodni.

A magától értetődő kezelésnek köszönhetően 
gyorsan, pontosan és ergonomikusan mozgat-
hatja a terheket bármilyen helyzetben. Ezáltal 
ideális segítőtárs a gépi rakodáshoz, csomag-
küldő és komissiózási területeken és számos 
egyéb emelési feladathoz 300 kg teherbírásig.

A következő sorozatok érhetők el a Jumbo vá-
kuumtömlős emelő kínálatában:

Jumbo Vákuutömlős emelő

Typ Max. Traglast (horizontal)

20 kg 35 kg 45 kg 50 kg 65 kg 85 kg 110 kg 140 kg 200 kg 300 kg

JumboFlex

JumboFlex High-Stack

Jumbo Low-Stack

JumboErgo / JumboSprint

JumboFlex High-Stack
Magasan lévő munkadarabokhoz  
maximum 50 kg súlyig

Jumbo Low-Stack
Alacsonyan lévő munkadarabokhoz  
maximum 80 kg súlyig

JumboErgo
Különböző formátumú, 
max. 300 kg súlyú
munkadarabokhoz

JumboSprint
Kompakt max. 300 kg 
súlyú munkadarabokhoz

Alumínium darurendszerek
Minimális erőkifejtéshez

JumboFlex
Egykezes használat max. 50 kg 
súlyú munkadarabokhoz

Típus Max, teherbírás (vízszintesen)
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Munkadarabok gyors és hatékony mozgatása 300 kg súlyig



JumboFlex Szívókorong kínálat

Kerek szívókorongos megfogó
Kompakt munkadarabokhoz, például karto-
nokhoz, hordókhoz, vödrökhöz, kannákhoz vagy 
vázakhoz

Kerek szívókorongos megfogó köténnyel
Az optimális tömítettség érdekében műanyag 

zacskókon és zsugorfóliás csomagokon

Dupla szívólapos megfogó
Tűzött, ragasztott, pántolt vagy nyitott kartonok-
hoz és kisebb falapokhoz

Multi megfogó
Különféle méretű és minőségű kartondobozok uni-

verzális megfogása, minimum 75% lefedéssel

JumboErgo és JumboSprint Szívókorong kínálat

VacuMaster Vákuumos emelőberendezések

A VacuMaster emelőberendezések a megfelelő 
segédeszközök a tömített felülettel rendelkező 
különböző munkadarabok mozgatásához: le-
meztáblák, üvegtáblák és még sok más.

Még a legnehezebb és legkevésbé kézre álló 
áruk is kíméletesen mozgathatók anélkül, 
hogy a megfogók, emelők és láncok mechani-
kus sérülést okoznának.

A vízszintes mozgatásra szolgáló VacuMaster 
mellett elektromos meghajtású változatot is 
kínálunk a rezgésmentes, fokozatmentes 90°-
os átfordításhoz.

Kerek szívókorongos megfogó
Hordókhoz, vödrökhöz vagy érdes felületű 
kőlapokhoz

Szívókorongos zsákmegfogó
Papír- és műanyag zsákokhoz, nyers gumibálák-

hoz és zsugorfóliás csomagokhoz

Dupla szívólapos megfogó
Kartonokhoz, ládákhoz vagy lapokhoz (a szívás 
fokozatmentesen állítható)

Felületszívó korong FMP
Raklapokhoz, profilokhoz, nyersdarabokhoz stb. 

részben fedett szívófejekkel

A Comfort változatban a VacuMaster vákuu-
mos emelőberendezéseket integrált kezelőele-
mekkel szállítjuk.
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Akár 750 kg súlyú terhek ergonomikus emelése
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GREENLINE Önfelszívó VacuLifter®

Az önfelszívó GREENLINE vákuumos emelők 
sima, nem légáteresztő, viszonylag tiszta és 
sík felületű rakományok vízszintes szállításá-
ra alkalmasak, mint pl. lemezek (vakrozsda 
nem jelent korlátozást), csiszolt márvány- 
vagy gránittömbök, bevonatos forgácslapok, 
műanyag táblák stb.

■	 Plug&Play: a horogra akasztva azonnal 
használatra kész

■	 Energiafüggetlen: a daruvezérlésen kívül 
más eszközökre nincs szükség

■	 Automatikus kapcsolás felvételkor és 
lehelyezéskor

■	 Alapkivitelben optikai-akusztikus figyel-
meztető berendezéssel (EN 13155 szerint) 
felszerelve

■	 Alapkivitelben cserélhető alsó tömítéssel 
felszerelve. Igény esetén olaj- és hőálló 
tömítőgyűrűk szállíthatók 

■	Messzemenően karbantartásmentes, 
még szennyezett üzemekben történő erős 
igénybevétel esetén vagy a szabadban is

■	Beltéri és kültéri használathoz alkalmas

H (max. munkavégzési magasság)
A szívókorong aljától a függesztőszem felső 
belső oldaláig terjedő méret. Ez a méret csak 
akkor érhető el, ha a rakomány súlya megkö-
zelíti, eléri vagy meghaladja a megadott te-
herbírási határt.

A lehető legnagyobb tehermérethez 
döntő fontosságú, hogy emelés közben a 
teher ne hajoljon meg.

SiP 
cikkszám

Felhasználás Teherbírás 

[kg]

Szívókorongok 
száma 
[mm]

Szívókorongok 
átmérője 

[mm]

Gerenda 
hossz 
[mm]

Kb. súly  
(nettó) 

[kg]
VL.U0002.E Külön készülék nagymértékben alaktartó terhekhez 270 1 350 - 25,00
VL.U0075.E Külön készülék nagymértékben alaktartó terhekhez 640 1 480 - 78,00
VL.U0125.E Külön készülék nagymértékben alaktartó terhekhez 1100 1 625 - 135,00
VL.U0002.2 Több korongos készülék nagy felületű, instabil terhekhez 400 2 350 1500 67,00
VL.U0002.4 Több korongos készülék nagy felületű, instabil terhekhez 300 4 250 2000 68,00
VL.U0002.6 Több korongos készülék nagy felületű, instabil terhekhez 270 6 210 2000/1000 86,00
VL.U0075.2 Több korongos készülék nagy felületű, instabil terhekhez 750 2 415 1500 141,00
VL.U0075.3 Több korongos készülék nagy felületű, instabil terhekhez 750 3 350 2000 151,00
VL.U0075.6 Több korongos készülék nagy felületű, instabil terhekhez 650 6 250 2000/1250 172,00
VL.U125.20 Több korongos készülék nagy felületű, instabil terhekhez 1250 2 625 1500 285,00
VL.U125.4K Több korongos készülék nagy felületű, instabil terhekhez 1000 4 350 2500 250,00
VL.U125.4L Több korongos készülék nagy felületű, instabil terhekhez 1250 4 415 4000 355,00
VL.U250.4Q Több korongos készülék nagy felületű, instabil terhekhez 2300 4 480 500/500 450,00
VL.U250.20 Több korongos készülék nagy felületű, instabil terhekhez 2100 2 625 1725 465,00
VL.U250.4L Több korongos készülék nagy felületű, instabil terhekhez 2200 4 625 4300 770,00
VL.U250.10 Több korongos készülék nagy felületű, instabil terhekhez 2200 10 350 4400/1300 725,00

Alapkivitelben vészjelző berendezésekkel ellátva.

Greenline U075-8QGreenline U02-2

Greenline U02-E
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Terhek rugalmas és energiától független emelése 2300 kg súlyig



REDLINE Elektromos VacuLifter®

Az elektromos REDLINE vákuumos emelők 
szinte bármilyen anyag és forma vízszintes 
szállítására alkalmasak. Egyszerű és bizton-
ságos kezelhetőség jellemzi őket.

■	 Egyszerű vezérlés karos szelepekkel, ká-
beles távvezérléssel, gombbal, rádiójellel 
vagy automatikus kapcsolással

■	 Alapkivitelben optikai-akusztikus figyel-
meztető berendezéssel (EN 13155 szerint) 
felszerelve

■	Biztonságos áramszünet esetén is
■	 Alapkivitelben cserélhető alsó tömítéssel 

felszerelve. Igény esetén olaj- és hőálló 
tömítőgyűrűk szállíthatók 

■	Messzemenően karbantartásmentes és 
különösen könnyen szervizelhető

■	Beltéri és kültéri használatra alkalmas

■	 Az ügyfél- vagy alkalmazás-specifikus 
változatok igény esetén egyszerűen és 
rugalmasan az egyedi követelményekhez 
igazíthatóak

A REDLINE vákuumos emelők két alapvető al-
kotóelemből állnak:

■	 Az alapegység a vákuum létrehozására és 
felügyeletére szolgál, és kompakt részegy-
ségként fel van szerelve. A vákuumos emelő 
működtetésére nagyméretű kézi kar szolgál. 
Daruszemmel együtt: 60 x 120 mm.

■	 A szívókorongos egység egy szívókorong-
ból, vagy több szívókorongos robusztus ge-
rendaszerkezetből áll. A keresztgerendák és 
a szívókorongok fokozatmentesen állíthatók 
és rugalmas beállítást tesznek lehetővé.

Örömmel tájékoztatjuk Önt a BLUE 
LINE vákuumos emelőkről: kompakt, pneu-
matikus üzemű alapkészülékek, amelyek 
vízszintesen akár 1.250 kg súlyú terheket 
is emelnek.

REDLINE H-2 Elektromos vákuumos emelő

SiP  
cikkszám

Megnevezés Teherbír. 
[kg]

Munkadarab  
méret (max) [mm]

Kb. súly  
(nettó) [kg]

HxSzxMa 
[mm]

E-bekötési 
értékek 

VL.02.0150 H-2-150 150 3000x1500, 2-től 75,00 1500 x 350 x 640 230 V; 50 Hz; 0,3
VL.02.0300 H-2-300 300 3000x1500, 2-től 90,00 1500 x 350 x 640 230 V; 50 Hz; 0,3
VL.02.0500 H-2-500 500 3000x1500, 2-től 95,00 1500 x 350 x 660 230 V; 50 Hz; 0,3
VL.02.0750 H-2-750 750 3000x1500, 2-től 120,00 1500 x 500 x 670 400 V; 50 Hz; 0,6
VL.02.1000 H-2-1000 1000 3000x1500, 2-től 130,00 1500 x 500 x 670 400 V; 50 Hz; 0,6
VL.02.1250 H-2-1250 1250 3000x1500, 2-től 160,00 1500 x 650 x 700 400 V; 50 Hz; 0,6

REDLINE H-6Q Elektromos vákuumos emelő

SiP  
cikkszám

Meg- 
nevezés 

Teherbír. 
[kg]

Munkadarab  
méret (max) [mm]

Kb. súly  
(nettó) [kg]

HxSzxMa 
[mm]

E-bekötési 
értékek 

VL.6Q.0150 H-6Q-150 150 3000x1500, 1-től 88,00 2200 x 1000 x 720 230 V; 50 Hz; 0,3
VL.6Q.0300 H-6Q-300 300 3000x1500, 1-től 90,00 2200 x 1000 x 720 230 V; 50 Hz; 0,3
VL.6Q.0500 H-6Q-500 500 3000x1500, 1-től 95,00 2200 x 1000 x 730 400 V; 50 Hz; 0,6
VL.6Q.0750 H-6Q-750 750 3000x1500, 1-től 175,00 2200 x 1000 x 840 400 V; 50 Hz; 0,6
VL.6Q.1000 H-6Q-1000 1000 3000x1500, 1-től 180,00 2200 x 1000 x 840 400 V; 50 Hz; 0,6
VL.6Q.1250 H-6Q-1250 1250 3000x1500, 1-től 195,00 2200 x 1000 x 890 400 V; 50 Hz; 0,6

SiP 
cikkszám

Meg- 
nevezés 

Teherbír. 
[kg]

Munkadarab  
méret (max) [mm]

Kb. súly  
(nettó)[kg]

HxSzxMa 
[mm]

E-bekötési 
értékek 

VL.8Q.0150 H-8Q-150 150 4000x2000, 1-től 90,00 3200 x 1400 x 730 230 V; 50 Hz; 0,3
VL.8Q.0300 H-8Q-300 300 4000x2000, 1-től 95,00 3200 x 1400 x 730 230 V; 50 Hz; 0,3
VL.8Q.0500 H-8Q-500 500 4000x2000, 1-től 115,00 3200 x 1400 x 770 400 V; 50 Hz; 0,6
VL.8Q.0750 H-8Q-750 750 4000x2000, 1-től 120,00 3200 x 1400 x 860 400 V; 50 Hz; 0,6
VL.8Q.1000 H-8Q-1000 1000 4000x2000, 1-től 195,00 3200 x 1400 x 860 400 V; 50 Hz; 0,6
VL.8Q.1250 H-8Q-1250 1250 4000x2000, 1-től 210,00 3200 x 1400 x 890 400 V; 50 Hz; 0,6
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Az egyszerű megoldás súlyos terhekhez

2 szívókoronggal

6 szívókoronggal

REDLINE H-8Q Elektromos vákuumos emelő
8 szívókoronggal
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GOLDLINE Akkumulátoros VacuLifter®

A VacuLifter®  termékcsalád legfiatalabb tag-
jaként bemutatkozik a GOLDLINE VacuLifter®.

A Domicile (ház- és csarnoképítés) és a Dia-
mond (üveg- és homlokzati elemek) kivitelek-
ben az akkumulátoros vákuumos emelők ki-
váló alternatívát jelentenek kész betonelemek 
vagy üveg homlokzatielemek mobil emelésé-
hez az építkezésen.

Különleges jellemzők
■	 Egyszerű vezérlés biztonsági tolózárral, 

igény esetén nyomógombos vezérléssel
■	Messzemenően karbantartásmentes és 

könnyen szervizelhető
■	 A DIN EN 13155 és ASME B30.20 szabvá-

nyokat meghaladó biztonság az optikai 
és akusztikus vészjelző berendezéseknek 
köszönhetően

■	Biztonság és rövid indítási idő az optimális 
vákuumtartaléknak köszönhetően

■	 Kültéri használatra alkalmas kivitel lehet-
séges

■	 Tartós, kiváló minőségű rendszerek
■	 Változatos bővítési lehetőségek
■	 Funkcionális szállítókeret és további tarto-

zékok kaphatók

Szerviz
■	 Az összes fontos alkatrész gyorsan szállít-

ható
■	Gyors reagálási idő a képzett Vacu-Lift 

szerviztechnikusoknak köszönhetően

SiP  
cikkszám

Felhasználás Kivitel Teherbírás 
[kg]

Kb. súly (nettó) 
[kg]

VL.DOM.1K.B Ház- és csarnoképítés Domicile Basic (csak vízszintes emelés) 400 140,00
VL.DOM.1K.P Ház- és csarnoképítés Domicile Pro (90°-kal forgatható/dönthető) 400 160,00
VL.DOM.2K.B Ház- és csarnoképítés Domicile Basic (csak vízszintes emelés) 400 155,00
VL.DOM.2K.P Ház- és csarnoképítés Domicile Pro (90°-kal forgatható/dönthető) 400 166,00
VL.DIA.100.B Üveg- és homlokzat elemek Diamond Basic (90°-kal forgatható/dönthető) 92 95,00
VL.DIA.200.B Üveg- és homlokzat elemek Diamond Basic (90°-kal forgatható/dönthető) 184 115,00
VL.DIA.500.B Üveg- és homlokzat elemek Diamond Basic (90°-kal forgatható/dönthető) 480 140,00

A Domicile és Diamond modellsorozat további felszereltségi változatai külön érdeklődésre szállíthatók!
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A mobil megoldásrendszer az építkezésre
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RUD-SpanSet Emeléstechnika Kft.

2049 Diósd, Ipar utca 12.
Telefon: +36 23 500 720
Fax:       +36 23 430 520
E-mail:   info@rud-spanset.hu
www.rud-spanset.hu
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