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ULW 100 Fali tartókonzol Unilift Light készülékhez

SiP  
cikkszám 

Elfordulási
tartomány 

[°]

Teherbírás 
 

[kg]

Függőleges erő 
Vk max 

[kN]

Vízszintes erő  
Hk (max) 

[kN]

Kinyúlás 
 

[mm]

Szerkezeti  
magasság 

[mm]

Kb. súly 
(nettó) 

[kg]
ULW.100.2000 180 100 1,4 2,8 1835 940 33,00
ULW.100.2500 180 100 1,4 3,6 2335 940 35,00
ULW.100.3000 180 100 1,4 4,5 2835 940 36,00

Külön érdeklődésre a kiegészítők 
széles választéka kapható (pl. oszlopra 
szerelhető konzol, vákuumszivattyú tartó-
konzol ...)

■	 Ergonomikus kezelés
■	Ultrakönnyű forgatás
■	Nagyon jó gördülési tulajdonságú hala-

dómű
■	 Alacsony önsúlyú gém
■	 Forgatási tartomány 180°

Az UNILIFT Light 100 fali tartókonzol minden-
hol használható, ahol kis, maximum 100 kg 
súlyú terheket kell könnyen, gyorsan és bizton-
ságosan mozgatni. Az alumínium profilból ké-
szült tartó rendkívül alacsony önsúlya miatt a 
fali tartó nagyon könnyű elforgatható. A profil 
belsejében vezetett, könnyen mozgatható ha-
ladóművet kiváló futási tulajdonságok jellem-
zik. Ideális balanszer, rugós súlykiegyenlítő, 
szerszámtartó vagy tömlős emelő felakasztá-
sára.

■	Besorolás az EN 13001 HC2 S2 HD2 szerint 
könnyű ipari felhasználásra

■	 Standard tartószerkezet a fali konzolos 
forgódaruhoz RAL 9005 mélyfekete színben 
(rögzítőcsavarok nélkül)

■	Üreges alumínium profil eloxált alumíni-
umból

■	Csarnokban történő használatra, +5°C és 
+40°C közötti környezeti hőmérsékleten

■	 A profil belsejében könnyen futó haladómű-
vel (emelő nélkül)

■	 Standard német nyelvű dokumentáció 
nyomtatott formában (tartalma: Össze-
szerelési utasítás, Kezelési utasítás, EK 
megfelelőségi nyilatkozat és Daruvizsgálati 
napló, valamint komplett feliratozás)
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A kézi működtetésű emelő berendezések specialistája



Tartókonzol vákuumszivattyúhoz

ULS 100 Oszlopos tartó Unilift Light készülékhez

Beragasztható horgonycsapok

■	 Ergonomikus kezelés
■	Ultrakönnyű forgatás
■	Nagyon jó gördülési tulajdonságú hala-

dómű
■	 Alacsony önsúlyú gém
■	 Forgatási tartomány 270°

Az UNILIFT Light 100 fali tartókonzol minden-
hol használható, ahol kis, maximum 100 kg 
súlyú terheket kell könnyen, gyorsan és bizton-
ságosan mozgatni. Az alumínium profilból ké-
szült tartó rendkívül alacsony önsúlya miatt a 
fali tartó nagyon könnyű elforgatható. A profil 
belsejében vezetett, könnyen mozgatható ha-
ladóművet kiváló futási tulajdonságok jellem-
zik. Ideális balanszer, rugós súlykiegyenlítő, 
szerszámtartó vagy tömlős emelő felakasztá-
sára.

■	Besorolás az EN 13001 HC2 S2 HD2 szerint 
könnyű ipari felhasználásra

■	 Talpkarima beragasztott csapos rögzítés-
hez (nincs botlásveszély)

■	 Könnyen felállítható alaplemez nélkül 
(minimális követelmény: megfelelő teher-
bírású betonpadló/-födém, min. 160mm 
vastag,  
C20/25 minőség, esztrich ≤ 30mm)

■	 Festett felület beltéri használatra RAL 
7016 antracitszürke színben

■	 Standard tartószerkezet a fali konzolos 
forgódaruhoz RAL 9005 mélyfekete színben 
(rögzítőcsavarok nélkül)

■	Üreges alumínium profil eloxált alumíni-
umból

■	Csarnokban történő használatra, +5°C és 
+40°C közötti környezeti hőmérsékleten

■	 Süllyesztett beragasztható horgonycsapok-
kal

■	 A profil belsejében könnyen futó haladómű-
vel (emelő nélkül)

■	 Standard német nyelvű dokumentáció 
nyomtatott formában (tartalma: Össze-
szerelési utasítás, Kezelési utasítás, EK 
megfelelőségi nyilatkozat és Daruvizsgálati 
napló, valamint komplett feliratozás)

Külön érdeklődésre a kiegészítők 
széles választéka kapható (pl. oszlopra 
szerelhető konzol, vákuumszivattyú tartó-
konzol ...)

SiP  
cikkszám

Elfordulási 
tartomány 

[°]

Teherbírás 
 

[kg]

Függőleges erő 
Vk max 

[kN]

Kinyúlás 
[mm]

Szerkezeti  
magasság 

[mm]

Gém alsó 
perem 
[mm]

Furatkör 
átmérő 

[mm]

Karima külső 
átmérő 

[mm]

Kb. súly (nettó) 
[kg]

ULS.100.2000 270 100 2,3 1835 3754 3000 260 340,0 144,00
ULS.100.2500 270 100 2,4 2335 3754 3000 260 340,0 145,00
ULS.100.3000 270 100 2,4 2835 3754 3000 260 340,0 147,00
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BOY Oszlopos csuklógémes forgódaru

Elektromos láncos emelő: Üzemi feszültség 400 V/50 Hz és 24 V vezérlő feszültség

Beragasztott tőcsavaros lehorgonyzás 

AnkerFix rendszer 

A klasszikus alaprögzítés (1000 mm mély) a 
BOY oszlopos csuklógémes forgódaruhoz. A 
szállítási terjedelem részét képezik a horgo-
nycsavarok, anyák, csavarok, sablonok és egy 
alapozási utasítás.

SiP  
cikkszám

Méretek 
HxSz 
[mm]

BOY.AS.FSC 1000 - 1400

Felállítás választhatóan az opcionális 
AnkerFix vagy kompozit lehorgonyzó rendszerrel

■	 Az EN13001 HC2 S2 szabvány szerint 
könnyű ipari alkalmazásra

■	Minőségi korrózióvédelem  
gépi acél szemcseszórásos rozsdátlanítás

■	Nárciszsárga RAL 1007 fényezés
■	 A tehernél fogva történő kézi vezetéssel  

a gémcsukló megtörik, így a munkaterü-
let minden pontja könnyen és pontosan 
célzottan elérhető

■	 Kézi elfordulási ellenállás szabályozással

■	 Felfüggesztéssel a gém végén a horgos 
felfüggesztésű emelő felakasztásához

Elektromosság
■	 Lezárható hálózati főkapcsoló
■	 Körkábeles áramellátás, a gémprofilokban 

a gém végéig kivezetve

SiP  
cikkszám

Kivitel Teherbírás 
 

[kg]

Kinyúlás  
A 

[mm]

Kinyúlás  
A1 

[mm]

Kinyúlás  
A2 

[mm]

Beragasztott tipli 
talpkarima  

átmérő 
[mm]

Alaptest élhossz 
 

[mm]

Emelési sebesség 
50 Hz frekvencián 

[m/perc]

Emelési 
magas-

ság 
[mm]

BOY.125.H2 elektromos láncos emelővel és kengyeles felfüggesztéssel 125 2000 1000 1000 530 1000 8/2 2204
BOY.125.H3 elektromos láncos emelővel és kengyeles felfüggesztéssel 125 3000 1600 1400 530 1100 8/2 2204
BOY.125.H4 elektromos láncos emelővel és kengyeles felfüggesztéssel 125 4000 2100 1900 530 1200 8/2 2204
BOY.250.H2 elektromos láncos emelővel és kengyeles felfüggesztéssel 250 2000 1000 1000 530 1100 6/1,5 2204
BOY.250.H3 elektromos láncos emelővel és kengyeles felfüggesztéssel 250 3000 1600 1400 530 1300 6/1,5 2204
BOY.250.H4 elektromos láncos emelővel és kengyeles felfüggesztéssel 250 4000 2100 1900 630 1400 6/1,5 2204
BOY.125.02 emelő nélkül 125 2000 1000 1000 530 1000
BOY.125.03 emelő nélkül 125 3000 1600 1400 530 1100
BOY.125.04 emelő nélkül 125 4000 2100 1900 530 1200
BOY.250.02 emelő nélkül 250 2000 1000 1000 530 1100
BOY.250.03 emelő nélkül 250 3000 1600 1400 530 1300
BOY.250.04 emelő nélkül 250 4000 2100 1900 630 1400

SiP  
cikkszám

Kompozit lehorgonyzó 
talpkarima átmérő 

[mm]
BOY.VBA.S0 530
BOY.VBA.S1 630

Az okosabb lemez igazodik!

■	 A daru gyors és egyszerű beállítása integ-
rált beállító csavarokkal

■	 A rögzítés egyenetlen padlón is lehetséges 
a kiegyenlítő puffereknek köszönhetően 

■	 A pufferelemek gyorsan kikeményedő 
speciális habarccsal tölthetők ki, igy a 
daru még az összeszerelés napján üzembe 
helyezhető

■	 Süllyesztett beragasztott horgonycsapok, 
nincs botlásveszély

■	Nem roncsolódik a csarnok padlója  
(fontos bérelt/lízingelt csarnokok esetén)

■	 A stabilitást a dinamikus terhek rögzíté-
sére az építésügyi hatóság által jóváha-
gyott dinamikus kompozit horgonycsapok 
biztosítják

■	Minimális követelmény: C20/25 betonszilárdság
A kompozit lehorgonyzó rendszer szinte az 
összes VETTER oszlopos forgódaruval kombi-
nálható.

316 Darutechnika Daruk Oszlopos forgódaruk

Munkadarabok biztonságos és gyors kezelése

Szabadalmaztatott alaprögzítés oszlopos forgódarukhoz

Klasszikus alaprögzítés oszlopos forgódarukhoz



MOBILUS A mobil forgódaru

MOBILUS daruszemek

A MOBILUS mobil forgódarut rugalmas fel-
használásra fejlesztették ki. Használható 
segéddaruként gépek kiszolgálásához, ide-
iglenes karbantartásokhoz és javításokhoz, 
vagy akár rugalmas segítőként összeszerelő 
és komissiózó munkahelyeken – ahol csak 
szüksége van rá.
Beépített alapsúlyának köszönhetően a MO-
BILUS mindenhol önmagában is megállja a 
helyét. Nincs szükség alapozásra, és a darut 
sem kell tiplikkel a betonpadlóhoz rögzíteni.

■	Besorolás az EN 13001 HC2 S2 HD2 szerint 
könnyű ipari felhasználásra

■ Különösen könnyű elforgatás a gém golyós-
csapágyazásának köszönhetően (MOBILUS 
Primus - cikksz. MOB.PR.)

■ Alapterület: 1240 x 1360mm
■ Elektromosság: lezárható hálózati főkap-

csoló, CEE catlakozó dugasz, csúszógyűrű 
ház (MOBILUS Primus), körkábeles áramel-
látás

■ Üzemi feszültség: 400V / 50Hz vezérlőfe-
szültség: 24V

■ Csarnokokban történő használatra, +5°C 
és +40°C közötti környezeti hőmérsékleten

Szállítási terjedelem:
■ Reteszelés egy (MOBILUS Primus), ill. 

három (MOBILUS Assistent - cikksz. MOB.
AS.) helyzetben

■ Három emelőszem daruval történő szállí-
táshoz és egy szállítási biztosítás szem az 
elektromos láncos emelőkhöz

■ Elektromos láncos emelő kézi haladóművel 
- 2 fokozatú emelési sebesség

■ Részletes dokumentáció
■ Kompletten előszerelve, moduláris felépíté-

sű rögzítő talp

SiP  
cikkszám

Kivitel Elfordulási 
tartomány 

[°]

Teherbírás 
 

[kg]

Kinyúlás 
A 

[mm]

Szerkezeti  
magasság B 

[mm]

Emelő  
típus 

Emelési 
sebesség 
[m/perc]

Kb. súly (nettó) 
[kg]

MOB.PR.0125.30 golyóscsapágyazott gém 360 125 3000 2710 SiXX1F-HF 8/2 875,00
MOB.PR.0250.30 golyóscsapágyazott gém 360 250 3000 2730 SiXX2F-HF 6/1,5 2249,00
MOB.PR.0250.40 golyóscsapágyazott gém 360 250 4000 2750 SiXX2F-HF 6/1,5 3631,00
MOB.PR.0320.30 golyóscsapágyazott gém 360 320 3000 2750 SiXX4F-HF 4,5/1,1 2939,00
MOB.PR.0500.30 golyóscsapágyazott gém 360 500 3000 2750 SiXX4F-HF 4,5/1,1 4406,00
MOB.PR.1000.20 golyóscsapágyazott gém 360 1000 2000 2790 SiXX6F-HF 4/1 4427,00
MOB.AS.0125.30 alsó merevítésű gém 270 125 3000 2730 SiXX1F-HF 8/2 1554,00
MOB.AS.0250.30 alsó merevítésű gém 270 250 3000 2730 SiXX2F-HF 6/1,5 2899,00
MOB.AS.0250.40 alsó merevítésű gém 270 250 4000 2790 SiXX2F-HF 6/1,5 3682,00
MOB.AS.0320.30 alsó merevítésű gém 270 320 3000 2730 SiXX4F-HF 4,5/1,1 2905,00
MOB.AS.0500.30 alsó merevítésű gém 270 500 3000 2820 SiXX4F-HF 4,5/1,1 4991,00

Külön érdeklődésre más kivitelek és teherbírások is száéllíthatók!

MOBILUS Tartozékok

A MOBILUS daruváltozatok mozgatásához a 
további, az alábbiakban bemutatott opciók is 
rendelkezésre állnak.

SiP  
cikkszám

Kivitel Kb. súly (nettó) 
[kg]

MOB.STAPLER
Targonca papucsok, nyílás 190x80mm,  

150x50mm villához
16,00

MOB.FAHRWERK
3 kerekű daru futómű vontatásos mozgatáshoz, vonórúddal és 

vonóhoroggal, max. Ø35 mm vonócsaphoz
37,00

MOBILUS Assistent (komplett daru tartozékokkal)

317Oszlopos forgódaruk Daruk Darutechnika

mobil - könnyű járású - moduláris

Használja ki teljes mértékben a MOBILUS lehetőségeit!



Az új TUL-Tec moduláris darurendszer - mi legyártjuk az Ön daruját

Konzolos forgódaruk standard vagy csuklós gémmel 

Megoldások fali konzolos forgódarukra

Fali konzolos forgódaru konfigurátor (kérjük, jelölje be az igényeit)

TUL-Tec márkájú Lash+Lift (akaszd be és 
emeld) daruinkat az Ön kívánságai szerint 
tervezzük és gyártjuk. 

Szinte bármilyen gémhosszúság és teherbírás 
lehetséges. A forgási tartományok egyedileg 
korlátozhatók.  

A felszerlési lehetőségek rendkívül ru-

Fajta típus/elv Teherbírás (WLL) kg-ban Kivitel
Fali konzolos forgódaru kg Egyenes gém
Hasznos hossz (L0) mm-ben Emelő függesztő horog csatlakozás Csuklógém

mm Kézi haladómű Terhelhetőség 
Teljes hossz (L) mm-ben Kéziláncos haladómű max. 20000

mm Elektromos haladómű max. 31500
Rögzítés fajtája Haladómű nélkül max. 63000
Betonoszlop Anyag max. 125000
Acéltartó Acél max. 250000
Övre rögzítés V2A rozsdamentes acél max. 1000000
A tartó vagy oszlop mérete Elfordulás behatárolás Üzemi hőmérséklet C°-ban

mm fok °C

galmasak. Akár konzolos forgódaruként 
közvetlenül a falba csavarozva, az épület oszlo-
pára rögzítve vagy forgódaruként kompozit hor-
gonycsavaros alapkarimával a csarnok padlójára 
csavarozva.

A darukat elektromos előkészítés nélkül vagy 
vonszolt kábeles tápellátással és különböző 
emelőeszközökkel is megrendelheti. 

A felület alapkivitelben festett RAL 1023 (bel-
téri használatra). A daruk alternatívaként  
bármilyen RAL színben, horganyzott vagy rozs-
damentes acél kivitelben is szállíthatók.

Betonoszlop rögzítés Övre rögzítésAcél tartóoszlop rögzítés

A TUL-Tec a Lash+Lift GmbH Oelsnitz 
márkája.

318 DARUTECHNIKA Moduláris darurendszer



Megoldások oszlopos forgódarukra

Rögzítés  
kompozit horgonycsavaros karimával

Rögzítés  
kompozit horgonycsavaros karimával

Oszlopos forgódaru konfigurátor (kérjük, jelölje be az igényeit)
Fajta típus/elv Teherbírás (WLL) kg-ban Kivitel
Oszlopos forgódaru 270° forgástartomány kg Egyenes gém
Oszlopos forgódaru 360° forgástartomány Haladómű Csuklógém
Hasznos hossz (L0) mm-ben Kézi haladómű Forgatás módja

mm Kéziláncos haladómű Kézi forgatás
Teljes hossz (L) mm-ben Elektromos haladómű Elektromos forgatás

mm Haladómű nélkül Terhelhetőség 
Oszlop magassága a gém alsó övéig (H0) mm-ben Anyag max. 20000

mm Acél max. 31500
Teljes oszlopmagasság mm-ben V2A rozsdamentes acél max. 63000

mm Elfordulás behatárolás max. 125000
Rögzítés fok max. 250000
Tiplis rögzítés Üzemi hőmérséklet C°-ban max. 1000000
Monolit alaptest C°

319Moduláris darurendszer DARUTECHNIKA



Teher- 
bírás 
[kg]

Vezérlés Vezérlés fajta Emelési  
sebessé-

gek

Motor 
hővéde-

lem

Standard 
emelési ma-
gasság [m]

Karbantartási  
intervallumok Speciális Plusz ki-

jelző

A kompakt 125-
5000

Függőkapcsoló 
vészgombbal 
és gyorscsere 
csatlakozóval

Mellékáramkörű 
vezérlés és vég-
állás-kapcsolok 

(felső 
és alsó végállás)

Mindig 2, 
teherbírástól 
függő sebes-
ségfokozat

Az 
emelő- 
motor-

hoz

3  
(20 m-ig 

konfigurál-
ható)

Nagyjavítás legkésőbb 
a használati időtar-

tam elérésekor/ 
10 év után

- -

Ipari 
standard

80-5000 Állítható hosz-
szúságú 

függőkapcsoló 
vészgombbal

Mellékáramkörű 
vezérlés és vég-
állás-kapcsolók 

(felső/alsó: 
opció)

Mindig 2, 
teherbírás-
tól függő 

sebességfo-
kozat

Az 
emelő- 
motor-

hoz

3  
(minden 

más 
konfigurál-

ható)

10 évig karbantar-
tásmentes (hajtómű, 

megcsúszó  
kuplung, fék)  

inkrementális jeladós 
felügyelet

Minden 
elektro-

mos  
csatlako-
zás duga-
szolható

Üzemóra 
számláló, 
állapot- és 
hibakijelzés

E-Balancer 75-300 Intelligens 
érzékelős  
vezérlés

SPS 6,4 - 38 
m/perc 
fokozat-
mentes

- 1,68 - 3,35 Alacsony karban-
tartási igény

Intuitív 
kezelés

LCD kijelző

A kompakt Ipari standard E-Balancer

A hozzávaló haladóműveket a kézi 
emelőknél találja. 1,0 tonnát meghaladó 
teherbírás esetén egy vagy két sebessé-
ges elektromos haladómű használatát 
javasoljuk.

Javasolt emelők

A TUL-Tec az Oelsnitz székhelyű Las-
h+Lift GmbH márkája.
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 Davit daruk

A davit darukat eredetileg gumi- vagy men-
tőcsónakok hajókról való vízre bocsátására 
tervezték. Sokoldalúságuknak köszönhetően 
ma már gyakran a „szárazföldön” is használ-
ják őket.

A legkülönfélébb alkalmazási területekre 
szánt és speciális emelési követelményeknek 
megfelelő változatokban kapható, az aláb-
biakban bemutatott davit daruk – hasznos 
tartozékokkal és tartozékokkal kombinálva – a 
következő tulajdonságaikkal nyűgöznek le: 

Gazdaságosság
■ Egyetlen egy daru egy felhasználási hely 

több állomásán is használható.
■ A megfelelő konzolok gyorsan és egysze-

rűen felszerelhetők az egyes állomásokon 
célszerszámok nélkül.

■ A davit daru szerszám nélkül gyorsan ré-
szegységekre szerelhető szét a szállításhoz 
vagy a tároláshoz.

■ A munkaterületre érkezve a davit daru egy-
szerűen a tartóba helyezhető, és azonnal 
újra használatra kész.

■ A sodronyköteles csörlők a dob karimá-
jában egy gyorskioldású rögzítéssel 
rendelkeznek. A sodronykötél szerkezetek 
ezért könnyen be- és kiakaszthatók, és 
(ha szükséges) az adott állomáson, ill. 
objektumon is maradhatnak.

Könnyű járás
■ Az egyes részegységek minimális súlya 

miatt a davit daruk egyszerűen átvihetők 
a következő felhasználási helyre vagy 
beraktározhatók.

■ A sodronyköteles csörlők még teljes ter-
helés mellett is könnyen kezelhetők, ill. a 
daru gémje könnyedén 360°-ban elforgat-
ható - természetesen kézzel!

Sokoldalúság
■ A tartók különféle rögzítési lehetőségekkel 

állnak rendelkezésre.
■ A tartozékok széles választékának 

köszönhetően minden daru igény szerint 
szerelhető fel.

■ A davit daruk porfestett felülettel, 
horganyzott kivitelben és rozsdamentes 
acélból (V2A és V4A) készült változatokban 
is szállíthatók.

■ A max. 500 kg teherbírású standard daruk 
többféle kivitelben és méretben kaphatók. 
Külön érdeklődésre más, nagyobb teherbí-

rású daru kivitelek is kaphatók.
■ A darugémek 360°-ban elforgathatók és szin-

te minden darutípus esetében teleszkóposak.

A képen látható davit darukat mindig a kívánt 
kivitelben felületkezeléssel, az alábbi tartozé-
kokkal szállítjuk:
■ Kézi csörlő
■ Sodronykötél (6 m, teherhoroggal és préselt 

kötélvéggel)

A bemutatott davit daruk nem alkal-
masak személyek vagy tárgyak személyek 
feletti emelésére.A hordozható davit daruk 360° munkavégzési tartomány-

nyal rendelkeznek.

Gyorsan szétszerelhetők, és így könnyen átszállíthatók a 
következő munkaterületre.

A használat helyén a daruárbocot egyszerűen be kell tolni 
a meglévő árboctartóba (talapzatba).

A kézi csörlők gyorscsatlakozós rögzítéssel 
rendelkeznek.

Opcióként kaphatók:
■ Tartószerkezet falra és (süllyesztett) padló-

ra szereléshez
■ Árboc hosszabbítás
■ További kézi/elektromos csörlők
■ Fordulókör behatárolás
■ Rozsdamentes V4A acél felület

és további kiegészítő tartozékok.
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5PF(C)5 Davit daru

■	 Teherbírás (max.): 225, ill. 385 kg
■ Kinyúlás (max.): 1066 mm
■ Max. horogmagasság (talppal): 1778 mm
■ Max. részegység súly: <15 kg

A kínálat legkönnyebb davit daruja számos 
egyszerű feladatot megoldására ott, ahol 
nincs szükség állítható hosszúságú gémre.

A gém hossza nem állítható. A gém 3 gyárilag 
beállított dőlésszöggel rendelkezik.

SiP  
cikkszám

Teherbírás 
[kg]

Felületkezelés kézi csörlővel 6 m sodronykötéllel 
[mm]

Kb. súly (nettó)  
[kg]

5PFC5.M1.06 225 porfestett (piros) M1 (horganyzott) 4,8 (7x19 - horganyzott) 34,50
5PFC5.VZ.M1.06 225 horganyzott M1 (horganyzott) 4,8 (7x19 - horganyzott) 34,50
5PF5.E2.M3.06 385 rozsdamentes acél (V2A) M3 (V2A) 6,4 (7x19 - V2A) 37,70

Külön érdeklődésre más felületkezelésű, csörlő és sodronykötél változatok is szállíthatók.

5PT5 Davit daru

■	 Teherbírás (max.): 300 kg
■ Kinyúlás: 584 - 1676mm
■ Max. horogmagasság (talppal): 2133 mm
■ Max. részegység súly: <15 kg

Ez a davit daru számos érdekes beállítási 
lehetőséget kínál, és súlyának köszönhetően 
még mindig könnyen szállítható.

A gém hossza változtatható (4 gyári pozíció). 
A dőlésszög fokozatmentesen állítható (max. 
45°-ig).

A bemutatott davit daruk nem alkal-
masak személyek vagy tárgyak személyek 
fölötti emelésére.

SiP  
cikkszám

Teherbírás 
[kg]

Felületkezelés kézi csörlővel 6 m sodronykötéllel 
[mm]

Kb. súly (nettó) 
[kg]

5PT5.M1.06 300 porfestett (piros) M1 (horganyzott) 4,8 (7x19 - horganyzott) 48,00
5PT5.VZ.M1.06 300 horganyzott M1 (horganyzott) 4,8 (7x19 - horganyzott) 48,00
5PT5.E2.M3.06 300 rozsdamentes acél (V2A) M3 (V2A) 4,8 (7x19 - V2A) 52,00

Külön érdeklődésre más felületkezelésű, csörlő és sodronykötél változatok is szállíthatók.
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Az egyszerű követelmények biztonságosan és könnyű teljesítése

fokozatmentesen állítható gémszöggel kisebb terhekhez



5PTC10 Davit daru

■	 Teherbírás (max.): 500 kg
■ Kinyúlás: 558 - 1676mm
■ Max. horogmagasság (talppal): 2159 mm
■ Max. részegység súly: <17 kg

Ezt a davit darut nagyobb terhek emelésére 
tervezték. A gém hossza változtatható (4 gyári 
pozíció). A dőlésszög fokozatmentesen állít-
ható.

SiP  
cikkszám

Teherbírás 
[kg]

Felületkezelés kézi csörlővel 6 m sodronykötéllel 
[mm]

Kb. súly (nettó) 
[kg]

5PTC10.M1.06 500 porfestett (piros) M1 (horganyzott) 6,4 (7x19 - horganyzott) 71,00
5PTC10.VZ.M1.06 500 horganyzott M1 (horganyzott) 6,4 (7x19 - horganyzott) 71,00
5PTC10.E2.M3.06 500 rozsdamentes acél (V2A) M3 (V2A) 6,4 (7x19 - V2A) 71,00

Külön érdeklődésre más kivitelek, talp és csörlő opciók is szállíthatók.

5PTC20 Davit daru

■	 Teherbírás (max.): 500 kg
■ Kinyúlás: 711 - 2082mm
■ Max. horogmagasság (talppal): 2463 mm
■ Max. részegység súly: <34 kg

A választék legnehezebb davit daruja olyan 
kinyúlást biztosít, amelynél nagyobb terhek 
minden gémpozícióban biztonságosan emel-
hetők.

A gém hossza változtatható (4 gyári pozíció). 
A dőlésszög fokozatmentesen állítható.

A bemutatott davit daruk nem alkal-
masak személyek vagy tárgyak személyek 
fölötti emelésére.

SiP  
cikkszám

Teherbírás 
[kg]

Felületkezelés kézi csörlővel 6 m sodronykötéllel 
[mm]

Kb. súly (nettó) 
[kg]

5PTC20.M1.06 500 porfestett (piros) M1 (horganyzott) 6,4 (7x19 - horganyzott) 112,00
5PTC20.VZ.M1.06 500 horganyzott M1 (horganyzott) 6,4 (7x19 - horganyzott) 112,00
5PTC20.E2.M3.06 500 rozsdamentes acél (V2A) M3 (V2A) 6,4 (7x19 - V2A) 112,00

Külön érdeklődésre más kivitelek, talp és csörlő opciók is szállíthatók.
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Daruoszlop hosszabbítók davit darukhoz

Szükség esetén a davit daru árboca - 
és ezzel maximális horogmagassága is 
- 38 cm-rel meghosszabbítható. A da-
rutípusnak és a daru felületkezelésének 
megfelelő daruárboc hosszabbítót a da-
ruoszlop és a daruoszlop tartó közé kell 
behelyezni.

SiP 
cikksz.

Davit daru 
típushoz 

Felületkezelés Kb. súly 
(nettó) [kg]

5BE5-15 5PF(C)5 és 5PT5 porfestett (piros) 7,70
5BE5-15G 5PF(C)5 és 5PT5 horganyzott 7,70
5BE5-15S 5PF(C)5 és 5PT5 rozsdamentes acél (V2A) 7,70
5BE10-15 5PTC10 porfestett (piros) 14,80

5BE10-15G 5PTC10 horganyzott 14,80
5BE10-15S 5PTC10 rozsdamentes acél (V2A) 14,80
5BE20-15 5PTC20 porfestett (piros) 25,00

5BE20-15G 5PTC20 horganyzott 25,00
5BE20-15S 5PTC20 rozsdamentes acél (V2A) 25,00
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Talpak davit darukhoz

Ahhoz, hogy egy hordozható davit darut 
használni tudjon, megfelelő árboctartó-
nak kell lennie a megfelelő alkalmazási 
helyeken. 

Egy lehetőség: A talp.
Az adott felületkezeléssel kapható tal-
pak célszerszámok használata nélkül is 
felszerelhetők.

SiP 
cikksz.

Davit daru 
típushoz 

Felületkezelés Kb. súly 
(nettó) [kg]

5BP5 5PF(C)5 és 5PT5 porfestett (piros) 9,50
5BP5G 5PF(C)5 és 5PT5 horganyzott 9,50
5BP5S 5PF(C)5 és 5PT5 rozsdamentes acél (V2A) 9,50
5BP10 5PTC10 porfestett (piros) 24,00

5BP10G 5PTC10 horganyzott 24,00
5BP10S 5PTC10 rozsdamentes acél (V2A) 24,00
5BP20 5PTC20 porfestett (piros) 30,00

5BP20G 5PTC20 horganyzott 30,00
5BP20S 5PTC20 rozsdamentes acél (V2A) 30,00

Padlóperselyek davit darukhoz

Davit darujának tartószerkezete az al-
kalmazás helyszínén a talajba is süly-
lyeszthető. Minden darutípushoz rendel-
kezésre állnak megfelelő talajperselyek, 
tűzihorganyzott felülettel vagy V2A rozs-
damentes acélból.

SiP 
cikksz.

Davit daru 
típushoz 

Felületkezelés Kb. súly 
(nettó) [kg]

5BF5G 5PF(C)5 és 5PT5 horganyzott 9,50
5BF5S 5PF(C)5 és 5PT5 rozsdamentes acél (V2A) 9,50

5BF10G 5PTC10 horganyzott 20,00
5BF10S 5PTC10 rozsdamentes acél (V2A) 20,00
5BF20G 5PTC20 horganyzott 26,00
5BF20S 5PTC20 rozsdamentes acél (V2A) 26,00

Fali tartók davit darukhoz

Ha pedig nem talpra vagy talajperselyre 
van szüksége, akkor az adott felülethke-
zelésű daruhoz való fali tartó is rendel-
kezésre áll.

SiP 
cikksz.

Davit daru 
típushoz 

Felületkezelés Kb. súly 
(nettó) [kg]

5BW5 5PF(C)5 és 5PT5 porfestett (piros) 10,40
5BW5G 5PF(C)5 és 5PT5 horganyzott 10,40
5BW5S 5PF(C)5 és 5PT5 rozsdamentes acél (V2A) 10,40
5BW10 5PTC10 porfestett (piros) 22,00

5BW10G 5PTC10 horganyzott 22,00
5BW10S 5PTC10 rozsdamentes acél (V2A) 22,00
5BW20 5PTC20 porfestett (piros) 30,00

5BW20G 5PTC20 horganyzott 30,00
5BW20S 5PTC20 rozsdamentes acél (V2A)(V2A) 30,00



Az alumínium portáldaruk mindig maximá-
lisan kényelmes kezelést és rugalmasságot 
nyújtanak. Könnyen szállíthatók és - főleg 
nehezen hozzáférhető helyeken - gyorsan fel-
állíthatók és rugalmasan használhatók. A fel-
építési idő nagyon rövid, mivel csak dugaszol-
ható csatlakozásokat használnak. Az összes 
bemutatott daruváltozat rendelkezik:

■	 integrált magasságállítással
■	 integrált vízszintes beállítással
■	 rögzíthető haladóművel
■	 összecsukható oldalsó vázakkal

A következő oldalakon fix és mobil daru 
kiviteleket talál, amelyek mindegyi-

ke megfelelő hozzávaló tartozékokkal 
egészíthető ki. A szállítási terjedelem részét 
nem képező kéziláncos és elektromos láncos 
emelőket a katalógus Emelőeszközök fejeze-
tében találja meg.

Nagyobb teherbírásra alkalmas vagy 
egyedi tartóhosszúságú portáldarura van 
szüksége? Lépjen kapcsolatba velünk!

Szállítástechnikai okokból a 4 m-nél hosz-
szabb tartójú daruk csak osztható tartóval 
értékesíthetők.

Mobil alvázkészletek fix portáldarukhoz

■	 egyedileg beállítható talpak
■	 1 mobil alvázkészlet 4 villát tartalmaz
■	 alkalmas minden fix portáldaruhoz

Az utólag felszerelhető alvázkészletek lehető-
vé teszik a terheletlen, összeszerelt fix portál-

SiP  
cikkszám

Megnevezés Súly (max.) 
[kg]

APZ.FG.001 Mobil alváz beltéri használatra 70,00
APZ.FG.002 Mobil alváz beltéri és kültéri használatra 80,00

Cikksz. APZ.FG.001 
(beltéri)

Cikksz. APZ.FG.002 
(Kül- és beltéri)

daru változatok mozgatását. Az állítható lá-
bakon lévő "villák" segítségével az oldalváz a 
felszereléskor vagy leszereléskor állva marad. 
Terhelés alatt a rugós felfüggesztésű kerekek 
benyomódnak. Az oldalvázak ilyenkor közvet-
lenül a talpakon állnak.
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Alumínium portáldaru, fix, egy darabból álló alu tartóval

■	 rögzíthető haladóművel
■	 lábak és oldalvázak integrált magasságál-

lítással

SiP 
cikkszám

Teherbírás 
[kg]

Tartó hossz 
[mm]

Felfüggesztési pont  
a haladómű csapján 

[mm]

Oldalváz szé-
lesség 
[mm]

Súly (max.) 
[kg]

AP.10.10.40 1000 4000 1259 - 2359 1297 102,00
AP.11.15.40 1500 4000 1259 - 2359 1297 105,00
AP.12.10.40 1000 4000 1740 - 2990 1736 109,00
AP.13.15.40 1500 4000 1740 - 2990 1736 113,00
AP.14.10.40 1000 4000 2320 - 4020 2238 162,00
AP.15.15.40 1500 4000 2320 - 4020 2238 166,00

■	Beállítási tartomány: 400 mm



Alumínium portáldaru, fix, osztható és dugaszolható alumínium tartóval

■	 Az alumínium tartó mindkét része önálló 
tartóként is használható

■ Rögzíthető haladóművel
■ Lábak és oldalvázak integrált magasság-

állítással

■ Tartóhosszak kívánságra: 1000 kg-nál 
8000 mm-ig vagy 1500 kg-nál 6000 mm-
ig osztott tartókkal

SiP  
cikkszám

Teherbí-
rás [kg]

Tartó hossz 
[mm]

Felfüggesztési pont a 
haladómű csapján [mm]

Oldalváz szélesség 
[mm]

Súly (max.) 
[kg]

AP.10.10.TS 1000 4000 1259 - 2359 1297 113,00
AP.11.15.TS 1500 4000 1259 - 2359 1297 122,00
AP.12.10.TS 1000 4000 1740 - 2990 1736 120,00
AP.13.15.TS 1500 4000 1740 - 2990 1736 129,00
AP.14.10.TS 1000 4000 2320 - 4020 2238 175,00
AP.15.15.TS 1500 4000 2320 - 4020 2238 183,00

Alumínium portáldaru, fix, egy darabból álló dupla tartóval

■	 Lábak és oldalvázak integrált magasság-
állítással

■ Felülfutó, rögzíthető haladóművel

■ Tartóhosszak kívánságra: minden válto-
zatnál max. 4000 mm egy darabból álló 
tartóval.

SiP  
cikkszám

Teherbí-
rás [kg]

Tartó hossz 
[mm]

Felfüggesztési pont a 
haladómű csapján [mm]

Oldalváz szélesség 
[mm]

Súly (max.) 
[kg]

AP.26.20.40 2000 4000 2786 - 4336 2214 254,00
AP.28.30.40 3000 4000 2786 - 4336 2214 254,00

Alumínium portáldaru, fix, osztható és dugaszolható dupla tartóval

■	 A dupla tartók mindkét része egyedi dupla 
tartóként is használható, és 2.000, 4.000 
és (2.000 + 4.000) 6.000 mm tartóhossza-
kat tesznek lehetővé.

■ Felülfutó, rögzíthető haladóművel

■ Lábak és oldalvázak integrált magasság-
állítással

■ Tartóhosszak kívánságra: 1.000 és 2.000 
kg-nál max. 8.000 mm- vagy 3.000 kg-nál 
max 6.000 mm (minden tartó hossz osztott 
dupla tartókkal).

SiP  
cikkszám

Teherbí-
rás [kg]

Tartó hossz 
[mm]

Felfüggesztési pont a  
haladómű csapján [mm]

Oldalváz szélesség 
[mm]

Súly (max.) 
[kg]

AP.22.10.TS 1000 4000 2155 - 3655 1731 253,00
AP.23.10.TS 1000 6000 2155 - 3655 1731 288,00
AP.26.20.TS 2000 4000 2786 - 4336 2214 290,00
AP.27.20.TS 2000 6000 2786 - 4336 2214 324,00
AP.28.30.TS 3000 4000 2786 - 4336 2214 290,00
AP.29.30.TS 3000 6000 2786 - 4336 2214 369,00

Kézi csörlő készlet a magasságállításhoz 

Kézi csörlő készlet a teher nélküli magasság-
állításhoz. A portáldaruk alacsonyan szerelhe-
tők össze, majd a kézi csörlő segítségével a 
kívánt munkavégzési magasságra állíthatók 
be.

■	 A kézi csörlőket mindkét oldalon és egy-
szerre kell működtetni

■	 1 kézi csörlő készlet 2 kézi csörlőből áll
■	 Alkalmas minden alumínium portáldaru 

változathoz
■	Rendelje meg a daru megrendelésével egy 

időben!
SiP  

cikkszám
Súly (max.) 

[kg]
AP.259150 20,00
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Tároló és szállító láda 

A felhajtható fedelű alumínium láda segéd-
eszköz nélkül (6 kerék), ill. targoncával vagy 
kézi raklapemelővel (megerősített padló) 
mozgatható. A portáldaru egyes részegységei 

szisztematikusan helyezhetők el a ládában, 
biztonságosan és helytakarékosan tárolhatók/
szállíthatók. A szerelőknek mindig komplett 
portáldaru rendszer áll rendelkezésére. A láda 
az adott portáldaruhoz van kialakítva (tarto-
zékokkal együtt). Kérjük, jelezze felénk, hogy 
milyen szállítási terjedelmet szeretne!

SiP  
cikkszám
AP.TKISTE

Alumínium portáldaru, mobil, egy darabból álló alu tartóval

■	 Terhelés alatt mozgatható
■	Rögzíthető haladóművel

■	 Integrált magasságállítás csak a tartótá-
maszokban

SiP  
cikkszám

Teherb. 
kg]

Tartó hossz 
[mm]

Felfüggesztési pont a 
haladómű csapján [mm]

Oldalváz szé-
lesség [mm]

Állíthatóság 
[mm]

Súly  
(max.) [kg]

AP.40.10.40 1000 4000 1709 - 2109 1488 400 184,00
AP.41.15.40 1500 4000 1709 - 2109 1488 400 187,00
AP.42.10.40 1000 4000 2147 - 2997 1988 850 209,00
AP.43.15.40 1500 4000 2147 - 2997 1988 850 213,00
AP.44.10.40 1000 4000 2478 - 3778 2312 1300 228,00
AP.45.15.40 1500 4000 2478 - 3778 2312 1300 232,00

Alumínium portáldaru, mobil, osztható és dugaszolható alumínium tartóval

■	 Terhelés alatt mozgatható
■	Rögzíthető haladóművel
■	 Az alumínium tartó részei közül az egyik 

önálló tartóként is használható

■	 Integrált magasságállítás csak a tartótá-
maszokban

SiP  
cikkszám

Teherb. 
[kg]

Tartó hossz 
[mm]

Felfüggesztési pont a 
haladómű csapján [mm]

Oldalváz szé-
lesség [mm]

Állíthatóság 
[mm]

Súly (max.) 
[kg]

AP.40.10.TS 1000 4000 1709 - 2109 1488 400 201,00
AP.41.15.TS 1500 4000 1709 - 2109 1488 400 215,00
AP.42.10.TS 1000 4000 2147 - 2997 1988 850 227,00
AP.43.15.TS 1500 4000 2147 - 2997 1988 850 240,00
AP.44.10.TS 1000 4000 2478 - 3778 2312 1300 246,00
AP.45.15.TS 1500 4000 2478 - 3778 2312 1300 259,00

Alumínium portáldaru, mobil, egy darabból álló dupla tartóval

■	 Terhelés alatt mozgatható
■	 Felülfutó, rögzíthető haladóművel
■	Beállítási tartomány: 750 mm

■	 Integrált magasságállítás csak a tartótá-
maszokban

■	 4.000 mm feletti tartóhossznál  
csak osztott tartóval szállítható!

SiP  
cikkszám

Teherbí-
rás [kg]

Tartó hossz 
[mm]

Felfüggesztési pont a 
haladómű csapján [mm]

Oldalváz szélesség 
[mm]

Súly (max.) 
[kg]

AP.52.20.40 2000 4000 2613 - 3363 1988 365,00
AP.54.30.40 3000 4000 2613 - 3363 1988 365,00
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Kábelezés / áramellátás 

■	 A láncos emelő elektromos csatlakoztatása 
6-pólusú dugaszolt csatlakozóval

■	Háromfázisú áram 400V/16A, 50Hz, 5 
pólusú, lezárható főkapcsolóval

■	 Fázisfordítós CEE csatlakozás, 5-pólusú/
PUR spirálkábellel

■	 Az elektromos láncos emelő nem képezi a 
szállítási terjedelem részét, időben rendel-
kezésre kell bocsátani.

Az alumínium portáldarut csatlakoztatásra 
és működésre készen szállítjuk, elektromos 
készülék bevizsgálási jegyzőkönyvvel. Minden 
elektromos komponens alkalmas bel- és kül-
téri használatra normál üzemi körülmények 
között.

Fali konzol 

A fali konzollal az alumínium tartó az egyik 
oldalon a falra rögzíthető. A portáldaru alkal-
mazási területe így, különösen az ajtó- vagy 
ablaknyílások felett, kibővül. A portáldaru a 
fali konzolon 180°-ban elfordítható (terhelet-
len állapotban).

Alumínium portáldaru, mobil, osztható és dugaszolható dupla tartóval

■	 Terhelés alatt mozgatható
■ Felülfutó, rögzíthető haladóművel
■ Integrált magasságállítás csak a tartótá-

maszokban
■ Az osztott dupla tartó részek egyike önálló 

dupla tartóként is használható
■ A 6.000 mm hosszó tartójú változatoknál a 

rövid tartórész  
(2.000 mm) nem használható  
egyedi tartóként

■ Tartóhosszak kívánságra:  
1.000/2.000 kg-nál max. 8000 mm.  
3000 kg-nál max. 6.000 mm (mindegyik 
tartóhossz osztott dupla tartóval).

A következő kombinációk lehetségesek:
Tartó hossz 4.000 mm
1. Tartó hossz 2.000 mm
2. Tartó hossz 4.000 mm (2.000 + 2.000 mm)
Tartó hossz 6.000 mm
1. Tartó hossz 4.000 mm
2. Tartó hossz 6.000 mm (2.000 + 4.000 mm)

SiP  
cikkszám

Teherbírás 
[kg]

Tartó hossz 
[mm]

Felfüggesztési pont a haladómű csapján 
[mm]

Oldalváz szélesség 
[mm]

Állíthatóság 
[mm]

Súly (max.) 
[kg]

AP.48.10.TS 1000 4000 2482 - 3332 1988 850 320,00
AP.49.10.TS 1000 6000 2562 - 3412 1988 850 411,00
AP.50.20.TS 2000 4000 2613 - 3363 1988 750 393,00
AP.51.20.TS 2000 6000 2613 - 3363 1988 750 428,00
AP.52.30.TS 3000 4000 2613 - 3363 1988 750 420,00
AP.53.30.TS 3000 6000 2613 - 3363 1988 750 473,00

SiP  
cikkszám

Súly (max.) 
[kg]

Ezekhez a darutípusokhoz 

AP.023001 15,00 egy főtartós alumínium portáldaru, megr. szám AOP.10. - AP.13.
AP.023002 15,00 egy főtartós alumínium portáldaru, megr. szám AP.14., AP.15. és AP. 40. - AP.45.
AP.023003 35,00 dupla főtartós alumínium portáldaru (megr. szám: AP.22.)

SiP  
cikkszám

Súly (max.) 
[kg]

Darutípusok-
hoz 

AP.VK.400.1 4,00 egy főtartós
AP.VK.400.2 4,00 dupla főtartós

Cikksz. AP.023003 
(fali konzol dupla tartóhoz)

Cikksz. AP.02001/2 
(fali konzol szimpla tartóhoz)
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Összecsukható könnyű daru 1000 kg teherbírásig

■	 Emelés: egyszerűen a beépített kézi pumpa 
használatával

■	 Süllyesztés: finom érzékkel a rugóval 
előfeszített leeresztő szeleppel

■	 A teher minden tetszőleges magasságra 
beállítható

■	Haladás: Kézzel könnyen tolható, ill húzha-
tó

Masszív acélszerkezet, amelynél az alváz né-
hány egyszerű mozdulattal egy személy által 
összecsukható.

SiP  
cikkszám 

 

Tehet- 
bírás 

(max.) 
[kg]

Teherbírás, 
kinyúlás a 

hidraulika előtt 
(min.) [mm/kg]

Teherbírás, 
kinyúlás a 

hidraulika előtt 
(max.) [mm/kg]

Emelési magasság 
min./max.  

a horogcsapon  
(gém behúzva) mm]

Emelési magasság 
min./max.  

a horogcsapon  
(gém kitolva) [mm]

Alváz- 
szélesség 

belső/külső  
[mm]

Oszlop 
magas-

ság 
[mm]

Aláto-
lási  

magas. 
[mm]

Alváz 
hossz 
[mm]

Kivitel 
 

HB.PH.0500 500 1000/150 700/500 350/2130 50/2360 -/900 1570 150 1540 kiterpesztve
HB.PH.1000 1000 1100/300 800/1000 350/2180 50/2320 -/980 1700 180 1740 kiterpesztve
HB.PP.0500 500 1090/250 790/500 950/2100 800/2330 820/1000 1680 165 1825 párhuzamos
HB.PP.1000 1000 1090/500 790/1000 950/2100 800/2330 820/1000 1680 165 1825 párhuzamos

Könnyű daru 3000 kg teherbírásig

  600 kg
1000 kg

1500 kg
2000 kg
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■	 Stabil, hegesztett acél szerkezet
■	 Emelés: Kettős működésű kézi hidraulikával
■	 Süllyesztés: Szabályozható szeleppel
■	 3000 típus kézi kormányúddal
■	Rögzítőfék felár ellenében rendelhető

A szétszerelhető műhelydaru egyszerű kivitel-
ben akár 3000 kg-os terhek emelésére és szál-
lítására is alkalmas. Párhuzamos alvázzal is 
rendelkezik, és használaton kívül szerszámok-
kal különálló részegységekre szerelhető szét. 
Mindkét könnyű daru megfelel a jelenlegi EK 
Gépek irányelvnek és a német üzembiztonsági 
rendelkezéseknek (BetriebsSV).

SiP  
cikkszám

Teherbí-
rás 

(max.) 
[kg]

Teherbírás 
kinyúlásnál a 

hidraulika előtt 
(min.) [mm/kg]

Teherbírás 
kinyúlásnál a 

hidraulika előtt 
(max.) [mm/kg]

Emelési magasság 
min./max. 

a horogcsapon 
(gém behúzva) [mm]

Emelési magasság 
min./max. 

a horogcsapon 
(gém kitolva) [mm]

Alváz- 
szélesség 

belső/külső 
[mm]

Oszlop 
magas-

ság 
[mm]

Nyomtáv 
 

[mm]

Kb. súly 
(nettó)  

[kg]
HB.LK.1500 1500 1320/500 870/1500 500/2680 450/3010 960/1150 1935 1810 200,00
HB.LK.2000 2000 1410/600 960/2000 600/2900 800/3300 1170/1350 2080 1915 245,00
HB.LK.3000 3000 1550/2000 1100/3000 800/3800 1000/3250 1230/1460 2270 2350 300,00

Daruvizsgálati napló külön érdeklődésre.

HB.PH. -  
terpsztett változat

HB.PP. - párhuzamos kivitel 
rögzítőfékkel

Tengelytáv
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alkalmi használatra

Könnyű lábpedálos emelés a műhelyben



Ellensúlyos kis daru 

■	 Extra nagy golyóscsapágyazott kerekek  
lábvédővel

■	 Könnyű járású, központi elrendezésű fékező 
kormányrúd (felállítva 
rögzítőfékként szolgál)

■	Gémhossz 925 – 2085 mm
■	Nagy alákormányzási tartomány max. 180°-ig
■	 A kormányrúd a szállításhoz leszerelhető
■	 Praktikus szerszámtálcával
■	 Löket kb. 60-120 mm ciklusonként, a leg-

nagyobb lökethossz szivattyúegységenként 
ebben a készülékosztályában. Csak 8-16 
pumpálási ciklus 1 m emeléshez!

■	Normál műhelyhasználatra 
(kb. 30-50 alkalommal havonta) Sima emelés a hidraulikus szivattyú 

extra hosszú szivattyúkarának köszönhe-
tően.

SiP  
cikkszám

Teherbírás, kinyúlás a 
hidraulika előtt (min.) 

[mm/kg]

Teherbírás, kinyúlás a 
hidraulika előtt (max.) 

[mm/kg]

Emelési magas-
ság (max.) 

[mm]

Aláfutási  
szélesség/ma-
gasság [mm]

Magasság 
összecsukva 

[mm]

Teljes hossz 
[mm]

Nyomtáv 
 

[mm]

Súly feltöltött 
ellensúllyal 

[kg]
HB.ITI.500 1625/175 465/500 2800 800/- 1020 1775 1500 600,00

ITI 500 akkumulátoros üzemű műhelydaru

■	 Szállítás akkumulátorral és töltővel
■	 A kábeles nyomógombos vezérlő leehetővé 

teszi a teher közeléből való működtetést
■	 Külön érdeklődésre akkumulátoros 

elektromos haaldási hajtású készülékek is 
szállíthatók

■	 Emelési sebesség 20-26 mm/s, a süllyesz-
tési sebesség 0-ra csökkenthető a finom 
érzékkel való süllyesztéshez

■	 A terhelés milliméteres pontossággal 
süllyeszthető a finoman müködtethető 
szelepkarnak köszönhetően

■	Bevált speciális hidraulika
■	 A gém 5 teherbírási pozícióba  

állítható
■	Nagyméretű, golyóscsapágyazott poliamid 

kerekek a kényelmes mozgatás érdekében, 
teherrel vagy anélkül

A műhelydarukat egy több mint 80 
éves darugyártási tapasztalattal rendel-
kező cég az EK irányelveinek betartásával 
gyártja.

SiP  
cikkszám 

Teherbírás  
(max.) 

[kg]

Teherbírás, kinyúlás a 
hidraulika előtt (min.) 

[mm/kg]

Teherbírás, kinyúlás a 
hidraulika előtt (max.) 

[mm/kg]

Emelési magasság  
(min./max.) 

[mm]

Aláfutási  
szélesség/magasság 

[mm]

Kerekes  
alváz 
[mm]

Kb. súly 
nettó) 
[kg]

HB.ITI.5BA 500 1625/220 465/500 0/2800 800/1800 1500 745,00

A daruvizsgálati napló a szállítási terjedelem része.

■	 Ipari kivitelek gyakoribb használatra külön 
érdeklődésre.

Ez a kis daru ideális segítőtárs akár 500 kg 
teher emeléséhez. A nagyvonalúan méretezett 
szabad kinyúlásnak köszönhetően ideális min-
den olyan anyagmozgatási feladatra, amelynél 
nem lehet a teher alá hajtani és az nehezen 
hozzáférhető. Az összecsukható oszlopnak kö-
szönhetően ezen felül helytakarékosan is tárol-
ható.

■	 A szivattyúkar és csap korrózióálló horgany-
zással

■	 Az ellensúly biztosítja a szabad kinyúlást a 
kerekek elé, pl. gépek megközelítésekor...

Az ITI 500 modell akkumulátoros elektro-
mos teheremelést kínál, erőtakarékosan és 
az egészséget kímélő módon gombnyomásra, 
állandó sebességgel. Kompakt felépítés a leg-
modernebb kivitelben, integrált ellensúllyal. Az 
ellensúly feltöltött, azonnal használatra kész.

330330 DARUTECHNIKA Daruk Műhelydaruk

Robusztus műhelydaru nagy kinyúlással

az erőkímélő anyagmozgatáshoz



Ipari ellensúlyos daru max. 2000 kg teherbírással

■	 13-szorosan beállítható gém DIN szerinti 
biztonsági forgó horoggal

■	 Egyedülálló precíziós szivattyú  
4 sebesség/teljesítmény beállítással

■ A teher bármely magasságban napokig 
megtartható

■ Ellensúlyos kivitelben a terhek és gépek 
közvetlen megközelítéséhez

A robusztus, hosszú élettartamú hegesztett 
szerkezet megfelel a hatályos EK Gépek irány-
elvnek és a német üzembiztonsági előírásoknak 
(BetriebsSV). A készülék CE jelöléssel rendelke-
zik és ideális a mindennapi precíz használatra, 
pl. az iparban vagy a termelésben.

BA kiviteli változat:
Külön érdeklődésre minden kivitel erőtakaré-
kos és az egészséget kímélő változatban is 
elérhető akkumulátoros elektromos emeléssel 
és haladási hajtással.
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zicionáló segítségével a daru milliméter 
pontossággal manőverezhető. Ez különö-
sen akkor előnyös, ha csak egy személy áll 
rendelkezésre a kezeléshez.

Ideális segítőnek bizonyul a gépalkat-
részek be- és kiszerelésekor szükséges 
pontos beállításhoz az opcionális telesz-
kópos gém.

Terhelhetőség az alváz előtt zárójelben

SiP  
cikkszám 

Teherbírás  
(max.) 

[kg]

Teherbírás, kinyúlás a 
hidraulika előtt (min.) 

[mm/kg]

Teherbírás, kinyúlás a 
hidraulika előtt (max.) 

[mm/kg]

Feltöltési 
súly (min.) 

[kg]

Alváz- 
szélesség belső/

külső [mm]

Oszlop 
magasság 

[mm]

Nyomtáv 
 

[mm]

Kb. súly 
(nettó) 

[kg]
HB.IK.0500 500 500/630 (730) 90/2430 (2530) 1000 800/- 1700 990 360,00
HB.IK.1000 1000 1000/630 (730) 90/2430 (2530) 1000 800/- 1700 1590 365,00
HB.IK.2000 2000 2000/1075 (1025) 155/3175 (3125) 2 x 1000 1000/- 2170 2250 650,00

A töltősúly nem képezi a szállítási terjedelem részét (külön érdeklődésre felár ellenében szállítható). A daru csak az ellensúly feltöltése után üzemkész.  
A daruvizsgálati napló a szállítási terjedelem része.

Gém
behúzva/kitolva

Teherbírás

példa
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Professzionális minőség a kemény munkanapokra mechanikus menetpozicionálóval



■	 Teher manipulálás 80-1000 kg súlyig
■	 A könnyű járás és a stabilitás ügyes 

kombinációja
■	 Példátlan kezelési kényelem
■	 Portál szélesség: 2 - 10,5 m
■	Mező hossz: 3 - 10 m
■	Csarnokokban történő használatra, +5°C 

és +40°C közötti környezeti hőmérsékleten

Igazi sokoldalúság a munkahelyi darurend-
szerek között
Az ErgoLine® daru konfigurációkat raktárról 
szállítható standard alkatrészekből igazítják 
az adott csarnok egyedi követelményeihez. A 
stabil acélszerkezetű daruoszlopok állítható 
magasságúak és a konzolkarok segítségével 
finoman beállíthatók. A nagyobb magassá-
gokhoz és szélességekhez szükséges keresz-
ttartók és kitámasztó rudak is egyedileg be-
állíthatók. Ez nagymértékben leegyszerűsíti a 
rugalmasan megtervezett darukonfigurációk 
összeszerelését.

Rugalmas
Ha az ErgoLine® darurendszert másik csar-
nokba kellene költöztetni, akkor a magasság 

Mező hossz [m] 3 - 10
Szélesség [m] 3 4 5 6 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5
Teherbírás [kg]

80 x x x x x x x x x x x x
125 x x x x x x x x x x x x
250 x x x x x x x x x x x x
320 x x x x x x x x x x x x
500 x x x x x x x x x x
630 x x x x x x x x x
800 x x x x x x x

1000 x x x x x x

az új környezetnek megfelelően állítható be. 
Bármely Ergoline® daru konfiguráció bármikor 
és végtelenül további mezőkkel és több daru-
híddal bővíthető.

Ergonómia újragondolva
Az integrált, kardános rögzítésű haladómű 
rendszer egy innovatív újdonság. A daruhidak 
bármilyen pozícióból biztonságosan és pél-
dátlanul alacsony erővel mozgathatók. Az op-
timális erőátvitelnek köszönhetően új mércét 
állít a könnyű használhatóság terén.

ERGOLINE 
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Ergonomikus munkahelyi darurendszer



Haladómű rendszer
A hagyományos, kézi működtetésű darurend-
szerek a legkönnyebben középről mozgatha-
tók. Az ErgoLine® haladómű rendszer esetében 
más a helyzet: A kardános rögzítés alacsony 
mozgatóerőt és egyedülállóan kényelmes 
használatot biztosít bármilyen pozícióból.

Kompozit horgonycsavaros rögzítés
A dinamikus engedéllyel rendelkező kompozit 
horgonycsavarok a szállítási terjedelem részét 
képezik, és biztosítják a rendszer tartós rögzí-
tését a padlón. Nincs szükség bonyolult ala-
pozásra. Minimális követelmény: Teherviselő 
betonpadló vagy födém, min.160 mm vastag, 
C20/25 minőségű (esztrich nélkül).

Merevítő profil
A beépített alumínium sínek kiváló könnyű fu-
tási tulajdonságokkal rendelkeznek. Az Ergo-
Line® merevítő profil kimerevíti és stabilizálja 
az alumínium profilokat, így még nagyobb 
fesztávokat és mezőhosszakat tesz lehetővé.

Állítható konzol
Az ErgoLine® rendszer moduláris felépítésű. A 
fokozatmentesen állítható konzolkarok gyor-
san rögzíthetők az oszlopokon, és egyszerű és 
gondtalan összeszerelést tesznek lehetővé.

Állítható magasságú oszlopok
Nem számít, milyen magasság szükséges – 
rugalmas, univerzálisan állítható tartóoszlo-
paink lehetővé teszik az ErgoLine® rendszerek 
gyors szállítását és egyszerű helyszíni üzembe 
helyezését.

Szállítási terjedelem
■	 Elektromos láncos emelő könnyű futású 

haladóművel, 2 emelési sebességgel, 
üzemi feszültség: 400V / 50Hz, vezérlőfe-
szültség: 400V

■	Részletes dokumentáció

További tartozékok, mint pl. a gerenda 
csatlakozók, médium hozzávezetés vagy csú-
szóérintkezős áramellátás külön érdeklődésre 
szállíthatók. 

ERGOLINE 
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Hat különböző pályaprofil méret áll rendelke-
zésre, amelyek lehetővé teszik a rendszer op-
timális méretezését. A műanyag görgők és a 
görgőscsapágyazás biztosítják a haladóművek 
könnyű és halk futását.

A rendszer standard alkatrészek széles válasz-
tékát kínálja a leggazdaságosabb anyagmoz-

Egysínes függesztett darupálya
Lineáris, padlót nem érintő szállításhoz. Az 
olyan alkatrészekkel, mint az egyenes és íves 
szakaszok, váltók, forgókorongok és süllyesztő 
állomások, szinte minden szállítási feladat 
megoldható. 
Példa:
■ KBK egysínes függesztett darupálya 

(egyenes), teherbírása 500 kg, hossz 6 m
■ Felfüggesztés I-tartóra, 

övszélesség 66-142 mm
■ DC elektromos láncos emelővel, horogút 

5 m, emelési sebesség 8/2 m/perc, 
elektromos előkészítéssel, kompletten

Egyfőtartós függesztett híddarupálya
Háromdimenziós, nagyobb távolságú szál-
lítást tesz lehetővé, téglalap alakú területek 
kiszolgálására.
Példa:
■ KBK egyfőtartós függesztett híddarupá-

lya, teherbírása 250 kg, hídhossza 4 m, 
pályahossz 10 m

■ Felfüggesztés I-tartóra, övszélesség 66-
142 mm

■ DC elektromos láncos emelővel, horogút 
5 m, emelési sebesség 8/2 m/perc, 
elektromos előkészítéssel, kompletten

Kétfőtartós függesztésű híddarupálya
Nagyobb teherbírás, ill. azonos teherbírás 
mellett nagyobb fesztáv érhető el vele, mint 
az egyfőtartós függesztett darupályával.
Példa:
■ KBK kétfőtartós híddarupálya, teherbírása 

1000 kg, hídhossza 6 m, pályahossz 12 m
■ Felfüggesztés I-tartóra, övszélesség 66-

142 mm
■ DC elektromos láncos emelővel, horogút 

5 m, emelési sebesség 6/1,5 m/perc, 
elektromos előkészítéssel, kompletten

gatást biztosító, személyre szabott rendszerek 
építéséhez.

A lengő felfüggesztések kíméletesen adják át 
az erőt a tartószerkezetnek.
Szabványos kötőelemek széles választéka áll 
rendelkezésre a rendszer különböző födém-
szerkezetekhez való csatlakoztatására.

A tápellátás választhatóan rendkívül rugal-
mas műanyag laposkábelen vagy a profilba 
integrált csúszósíneken keresztül történik. Az 
acél alkotórészek horganyzottak, porfestettek 
vagy készre festett kivitelűek. A rendszerek bő-
vítése vagy átalakítása bármikor lehetséges, 
mivel minden csatlakozás dugaszolt vagy csa-
varkötéses. A berendezést a megrendelő saját 
maga is összeszerelheti.

Függesztett darupályák, függődaruk

Függesztett darupályák, függődaruk KBK moduláris darurendszerből
Rugalmas moduláris rendszer max. 3200 kg súlyú terhek pályához nem kötött mozgatásához

Más teherbírású, fesztávú/felfüg-
gesztési távolságú berendezést külön 
érdeklődésre szállítunk!
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KBK Aluline Könnyűdaru rendszer

■	 Akár 2000 kg súlyú nehéz terhek ergonomi-
kusabb kezelése

■	Rendkívül könnyű futás
■	 Kevésbé zajos
■	 Egyszerűsített összeszerelés
■	 Szinte karbantartásmentes rendszer
■	 Acélprofilokkal való kombinálhatóság a 

még nagyobb felfüggesztési távolságok 
érdekében

Nemzetközi tanulmányok bizonyítják: Az ergo-
nomikus munkatervezés közvetlen hatással 
van a termelékenységre. Használja ki a KBK 
Aluline által kínált termelékenységi poten-
ciált. Az új KBK Aluline könnyűdaru rendszer 
újradefiniálta a könnyű futást.

Az eredmény: az egyik legkönnyebben járó 
rendszer a piacon. Minden eddiginél ergono-
mikusabb és kényelmesebb munkafolyama-
tokhoz. És mindez először a 2000 kg teherbí-
rás tartományban.

Ergonomikus
Az alumínium profilok alacsony önsúlya a 
könnyű futású haladóművekkel még köny-
nyebbé teszi a daruk kézi mozgatását. Még 
a nehéz, nehezen kezelhető terhek is gyorsan 
és rendkívül kis erőkifejtéssel mozgathatók 
és fékezhetők le. Igazi pluszpont a dolgozók 
egészsége és elégedettsége érdekében – mert 
a fizikai terhelés minimálisra csökkenthető.

Hatékony
Az új rendszer jelentős idő- és költségmeg-
takarítással tűnik ki az egyszerűsített telepí-
tésnek köszönhetően már az üzembe helyezés 
előtt is. Ráadásul az új KBK Aluline még keve-
sebb karbantartást igényel, mint korábban, és 
az alkatrészigény is elhanyagolható.

Modern
Az új KBK Aluline fejlesztése során a kiváló 
műszaki tulajdonságok mellett a vonzó meg-
jelenést is fontosnak tartották. Minőségi, vilá-
gos megjelenésével a rendszer jól illeszkedik a 
modern termelésbe és a barátságos munka-
helyi környezetbe.

Maximális rugalmasság
A moduláris rendszerkialakításnak köszönhe-
tően a KBK Aluline számos alkalmazási lehe-
tőséget kínál. Egy egyszerű műhelydarutól a 
rendkívül összetett anyagáramlásig – a kézi 
működtetésűtől az elektromos vagy pneuma-
tikusan át egészen a teljesen automatizált 
rendszerekig: a KBK Aluline könnyűdaru rend-
szer minden feladatra a megfelelő megoldást 
nyújtja. Pályához nem kötött rendszerként 
szinte bármilyen méretű függesztett darut és 
darupályát lehetővé tesz. Új elemek beillesz-
tése, meglévő egységek cseréje, valamint az 
alumínium és acél profilok rendszeren belüli 
kombinálása bármikor és egyszerűen lehet-
séges.

Mindig a megfelelő profil
Összesen hatféle alumínium profil áll rendel-
kezésre négy méretben, amelyek a régi rend-
szerekkel is kombinálhatók megfelelő adap-
terekkel, és akár 8,00 méteres felfüggesztési 
távolságot tesznek lehetővé. 2 profilméret 
integrált csúszósínes áramellátással rendel-
kezik.

KBK Aluline - 6 alumínium profil 4 méretben

KBK Aluline - 2 profilméret integrált áramellátó csúszó-
sínnel
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HFM Ipari darumérleg 10 tonnáig

A TÜV bevizsgálási jelöléssel ellátott mérlegek 
megfelelnek a következő szabványok követel-
ményeinek: EN 13155 (különálló terhelésérzé-
kelők/törésbiztonság) és EN 61010-1 (elektro-
mos biztonság)

■	 Professzionális eszköz robusztus alkalma-
zásokhoz a gyártásban, minőségellenőrzés-
ben, logisztikában stb. A stabil acélszer-
kezetnek és a robusztus kialakításnak 
köszönhetően ideális ipari környezetben 
való folyamatos használatra

A HFM darumérleg specifikációján felül a HFD 
modell a következőket nyújtja:

■	Masszív séklik, nem forgathatók
■	 2 rádió távirányító alapkivitelben,  

hatótávolság max. 20 m. Minden funkciót 
működtet (kivéve ON/OFF).  
Sz×Mé×Ma 48×10×95 mm. Elemek mellé-
kelve (2 × 1,5 V AAA)

■	Beépített akkumulátoros üzem, alapkivitel-
ben, akár 80 óra üzemidő háttérvilágítás 
nélkül, feltöltési idő kb. 12 óra

■	 Kiemelkedő ár/teljesítmény arány
■	Hitelesítés csak az M jelöléssel ellátott 

modelleknél és csak az első rendelésnél 
lehetséges. Utólagos hitelesítésre nincs 
lehetőség. 

■	Magas fokú mobilitás: Az akkumulátoros 
üzemnek és a kompakt, könnyű kialakításá-
nak köszönhetően több helyen is használható 
(gyártás, raktár, árufeladás stb.)

■	 Alkalmazkodás a nyugtalan környezeti 
feltételekhez a leolvashatóság megváltoz-
tatásával

■	Hold funkció: a mérés stabil állapotában a 
súlykijelzés automatikusan "rögzül” a Hld 
(tartás) gomb megnyomásáig

■	 Tárázás: A kijelzőt "0"-ra való visszaállí-
tása terhelt állapotban. Ekkor a mérleg 
az eltávolított vagy hozzáadott terhet 
közvetlenül jelzi ki

■	 2 rádió távirányító alapkivitelben. 
Hatótávolság max. 20 m. Minden funkciót 
működtet (kivéve ON/OFF).  
Sz×Mé×Ma 48×10×95 mm. Elemek mellé-
kelve, 2 × 1,5 V AAA

■	 Lenyűgöző kijelző méret: 30 mm szám-
jegymagasság, világos háttérvilágítás a 
súly kedvezőtlen fényviszonyok mellett is 
kényelmes leolvashatósága érdekében

■	Beépített akkumulátoros üzem, alapkivitel-
ben, akár 50 óra üzemidő háttérvilágítás 
nélkül, feltöltési idő kb. 14 óra

■	 Pontosság: 0,2 % a [max.] értékre vetítve
■	Megengedett környezeti hőmérséklet tarto-

mány: 0 °C/40 °C

SiP  
cikkszám 

A 
 

[mm] 

B 
 

[mm] 

C 
 

[mm]

D 
 

[mm]

E 
 

[mm]

F 
 

[mm]

G 
 

[mm]

Leolvas-
hatóság 

[g]

Mérés-
tartom. 

kg]

Kb. súly 
(nettó) 

[kg]
HFM.01T.1.0 270 200 175 610 540 68 40 100 1000 14,00
HFM.03T.1.0 270 200 175 610 540 74 40 500 3000 16,00
HFM.05T.1.0 300 230 190 730 650 74 55 500 5000 24,00
HFM.10T.1.0 300 230 190 840 750 92 60 1000 10000 34,00

HFD Robusztus, nagy felbontású darumérleg 12 tonnáig

Bluetooth gyári opció: szívesen el-
látjuk HFD darumérlegét a mérési adatok 
számítógépre vagy táblagépre való egy-
szerű, vezeték nélküli átviteléhez gyárilag 
Bluetooth adatkapcsolattal. A legjobb, ha 
a termékkel együtt megrendeli (HFD.A06), 
mivel utólag már nem építhető be.

SiP  
cikkszám 

A  
[mm]

B  
[mm]

C  
[mm]

D  
[mm]

E  
[mm]

F  
[mm]

G  
[mm]

Leolvashatóság 
[g]

Méréstartomány 
[kg]

Kb. súly 
(nettó) [kg]

HFD.00600.1.0 194 129 145 421 383 50,8 50,8 50-100-200 150-300-600 9,00
HFD.01000.4.0 194 129 145 421 383 50,8 50,8 100-200-500 300-600-1500 9,00
HFD.03000.3.0 194 129 145 421 383 50,8 50,8 200-500-1000 600-1500-3000 10,00
HFD.06000.3.0 194 129 145 477 426 68,3 68,3 500-1000-2000 1500-3000-6000 15,00
HFD.10000.3.0 194 129 145 573 510 82,5 82,5 1000-2000-5000 3000-6000-12000 20,00
HFD.00600.1.M 194 129 145 421 383 50,8 50,8 200 600 9,00
HFD.01000.4.M 194 129 145 421 383 50,8 50,8 500 1500 9,00
HFD.03000.3.M 194 129 145 421 383 50,8 50,8 1000 3000 10,00
HFD.06000.3.M 194 129 145 477 426 68,3 68,3 2000 6000 15,00
HFD.10000.3.M 194 129 145 573 510 82,5 82,5 5000 12000 20,00
HFD.00600.1.IP 194 129 145 421 383 50,8 50,8 50-100-200 150-300-600 9,00
HFD.01000.4.IP 194 129 145 421 383 50,8 50,8 100-200-500 300-600-1500 9,00
HFD.03000.3.IP 194 129 145 421 383 50,8 50,8 200-500-1000 600-1500-3000 10,00
HFD.06000.3.IP 194 129 145 477 426 68,3 68,3 500-1000-2000 1500-3000-6000 15,00
HFD.10000.3.IP 194 129 145 573 510 82,5 82,5 1000-2000-5000 3000-6000-12000 20,00

Az M betűvel jelölt modellek hitelesíthe-
tők, ezért alkalmasak hitelesítést igénylő 
alkalmazásokhoz, pl. az értékesítési ár súly 
alapján történő meghatározására. 

Az IP jelölésű modellek az IP67 szabvány 
szerinti speciális por- és fröccsenő víz elleni 
védelemmel rendelkeznek, ezért alkalma-
sak durva környezeti körülmények közötti 
használatra.
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HFA Kompakt darumérleg beépített kijelzővel

■	 A TÜV bevizsgálási jelöléssel ellátott mérle-
gek megfelelnek a következő szabványok 
követelményeinek:  
EN 13155 (különálló terhelésérzékelők/ 
törésbiztonság) és EN 61010-1  
(elektromos biztonság)

■	 A minőségi kidolgozás, a csekély önsúly 
és a kompakt méretek ezt a darumérleget 
(dinamométert) nélkülözhetetlen mérő-
eszközzé teszik az iparban, építkezéseken, 
árufuvarozási központokban, kikötői létesít-
ményekben stb.

■	 Kompakt kialakításának köszönhetően 
helytakarékos beépítésre is alkalmas 
berendezésekben stb.

■	Csúcsérték kijelzés (Peak-Hold)
■	Használható húzóerő mérésére is
■	Hold funkció: A mérési érték egyszerű 

leolvasása érdekében a kijelzés többféle-
képpen "rögzíthető". Automatikusan, stabil 
mérési állapotban, vagy manuálisan a Hold 
(tartás) gomb megnyomásával

HFC Kompakt darumérleg kényelmes kézi terminállal

■	 Tárázás: A kijelzőt "0"-ra való visszaállítá-
sa terhelt állapotban. Ekkor a mérleg az  
eltávolított vagy hozzáadott terhet közvet-
lenül jelzi ki

■	Nagy, háttérvilágítású LCD kijelző, 
számjegy magasság 23 mm

■	Ház/teherfelvevő anyaga és kialakítása, 
[max] ≤ 3 t modelleknél: alumínium/ne-
mesacél persely [max] > 3 t: acél/acél

■	Beépített akkumulátoros üzem, alapkivitel-
ben, akár 30 óra üzemidő háttérvilágítás 
nélkül, feltöltési idő kb. 12 óra

■	 Elemes működés lehetséges, 3×1,5 V AA, 
nem része az alapkivitelnek, akár 40 óra 
üzemidő

■	 Pontosság: 0,2 % a [max.] értékre vetítve
■	Mérési frekvencia 60 Hz
■	 További mértékegységek: kg, lb, N
■	Megengedett környezeti hőmérséklet tarto-

mány 5°C/35°C

SiP  
cikkszám

A 
[mm]

B 
[mm]

C 
[mm]

D 
[mm]

E 
[mm]

F 
[mm]

G 
[mm]

H 
[mm]

I 
[mm]

Leolvashatóság 
[g]

Méréstarto-
mány [kg]

Kb. súly (nettó) 
[kg]

HFA.00600.1.0 90 55 100 255 165 27 27 30 30 200 600 1,80
HFA.01000.4.0 90 55 100 255 165 27 27 30 30 500 1000 1,80
HFA.03000.3.0 90 61 100 255 165 27 27 30 30 1000 3000 2,00
HFA.05000.3.0 90 61 100 255 165 30 30 30 30 2000 5000 4,00
HFA.10000.3.0 90 71 100 275 185 40 40 40 40 5000 10000 6,00

A HFC kézi terminálos mérleget a HFC mo-
dell specifikációján felül alapkivitelben.egy 
integrált rádió adóval rendelkező kiértékelő 
készülékkel látták el, amelyet a felhasználó 
mindig magával hordhat a praktikus csukló-
pántnak köszönhetően.

Igy a mérési adatokat a felhasználó húzóerők 
mérésekor vagy kedvezőtlen fényviszonyok 
között, a teherérzékelő készüléktől nagyobb 
távolságra is le tudja olvasni a kiértékelő ké-
szüléken. Minden funkciót működtet.

■	 LCD kijelző, számmagasság 23 mm, 
beépített akkumulátoros üzem, alapkivi-
telben.

■	 Akár 30 óra üzemidő háttérvilágítás  
nélkül, feltöltési idő kb. 12 óra.

■	Utánrendelhető, KERN HFC-A01
■	Ház méret (Sz×Mé×Ma): 88×64×256 mm
■	Nettó súly kb. 0,5 kg
■	Hatótávolság max. 20 m

SiP  
cikkszám

A 
[mm]

B 
[mm]

C 
[mm]

D 
[mm]

E 
[mm]

F 
[mm]

G 
[mm]

H 
[mm]

I 
[mm]

Leolvashatóság 
[g]

Méréstarto-
mány [kg]

Kb. súly (nettó) 
[kg]

HFC.00600.1.0 90 55 100 255 165 27 27 30 30 200 600 1,80
HFC.01000.4.0 90 55 100 255 165 27 27 30 30 500 1000 1,80
HFC.03000.3.0 90 61 100 255 165 27 27 30 30 1000 3000 2,20
HFC.05000.3.0 90 61 100 255 165 30 30 30 30 2000 5000 4,00
HFC.10000.3.0 90 71 100 275 185 40 40 40 40 5000 10000 6,00
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Ideális a súly gyors meghatározásához be- és kirakodáskor

durva körülmények vagy szűk helyviszonyok közötti használatra



dynafor Industrial elektronikus húzóerő mérőkészülékek

A dynafor™ Industrial sorozat húzóerőmérő 
készülékei precíz teher-dinamométerek hú-
zóerők és felfüggesztett terhek méréséhez.

Sokoldalú, robusztus és hálózatképes, a dyna-
for™ modellsorozat legújabb tagja – a dyna-
for™ Pro – minden mérlegelési és erőmérési 
alkalmazáshoz.

A dynafor termékek teljes értékű te-
herfelvevő eszközökként engedélyezettek, 
ezért nem csak a padló közelében való 
mérlegelésre, hanem a teher mozgatására 
is alkalmasak.

dynafor Pro elektronikus húzóerő mérőkészülékek

SiP  
cikkszám

Mérés- 
tartomány [t]

A 
[mm]

B 
[mm]

C 
[mm]

D 
[mm]

E 
[mm]

G 
[mm]

Leolvasható-
ság [g]

Kb. súly 
(nettó) [kg]

DYNA.PRO.0010 1,0 216 192,8 21,5 79 23 39 200 0,70
DYNA.PRO.0032 3,2 216 193,8 21,5 92 23 39 500 0,86
DYNA.PRO.0065 6,5 248 214,1 28,8 113 32 39 1000 1,60
DYNA.PRO.0150 15,0 319 269,8 46,5 119 51 62 5000 3,66
DYNA.PRO.0250 25,0 357 301,6 57,4 132 61 65 10000 5,33
DYNA.PRO.0500 50,0 446 371,2 78,8 152 90 91 20000 11,45
DYNA.PRO.1000 100,0 559 454,2 107,6 196 129 133,5 50000 27,48
DYNA.PRO.2500 250,0 797 609,1 162,1 329 180 100000 97,98

Az ergonomikus alak a letört sarkokkal mini-
málisra csökkenti az emelési folyamat során a 
beakadás veszélyét.

■	 Integrált, 5 számjegyű, 17,8 mm LCD 
kijelző

■	Mérési pontosság: a maximális mérési 
tartomány vonatkoztatva 0,3 %

■	Biztonsági tényező: 4
■	 Védettség: IP65
■	Üzemi hőmérséklet: -20 ... +50°C
■	Megfelel a 2006/42/EK és 2004/108/EK 

irányelveknek
■	 Szállítási terjedelem: műanyag táska,  

1 beállítási tanúsítvány, kezelési utasítás 
és CE tanúsítvány.

A Bluetooth modullal felszerelt erőmérő ké-
szülék akár 30 méter vezeték nélküli hatótá-
volságot is nyújt bármely okostelefonhoz vagy 
táblagéphez, amelyre feltelepítették az ingye-
nes dynafor™ BlueApp alkalmazást (iOS és 
Android változatban is letölthető).

Az új dynafor™ HHD távkijelzővel, az AL128 
kijelzővel vagy különféle szoftvercsomagokkal 
együtt a dynafor™ Pro további funkciókat is 
kínál, és valóban minden igényt kielégít.

Az ergonomikus alak a letört sarkokkal mini-
málisra csökkenti az emelési folyamat során a 
beakadás veszélyét.

■	 	Mérési pontosság: A maximális mérési 
tartomány vonatkoztatva 0,2 %

■	 Biztonsági tényező: 4
■	 Védettség: IP65
■	 Üzemi hőmérséklet: -20 ... +50°C
■	 	Megfelel a 2006/42/EK és 2004/108/EK 

irányelveknek
■	 	Szállítási terjedelem: Műanyag táska, 1 

beállítási tanúsítvány, kezelési utasítás és 
CE tanúsítvány.

SiP  
cikkszám

Méréstarto-
mány [t]

A 
[mm]

B 
[mm]

C 
[mm]

D 
[mm]

E 
[mm]

F 
[mm]

G 
[mm]

H 
[mm]

Leolvas- 
hatóság [g]

Kb. súly 
(nettó) [kg]

DYNA.IND.010 1,0 191 164 22 83,5 22 19,8 36,4 37,6 1000 0,75
DYNA.IND.032 3,2 191 164 22 99,5 22 19,8 36,4 44,8 5000 0,93
DYNA.IND.063 6,3 236 184 28 121,5 22 19,8 36,4 54,7 10000 1,44
DYNA.IND.125 12,5 277 226 42 120,5 45 40,5 59,4 60 20000 3,22
DYNA.IND.200 20,0 342 264 54 147 45 40,5 59,4 73,5 50000 5,10
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Robusztus és megbízható alternatíva szinte minden mérési terület számára

Hálózatképes a Bluetooth modullal



Drótkötelek 6x7 és 6x19-FC PVC 

■	 Kétszersodrott drótkötél, horganyzott
■ 6x7-FC vagy 6x19-FC (rostos betét) 
■ EN 12385-4 (DIN 3055) 5. táblázat
■	Névleges szilárdság 1770 N/mm² 
■ PVC bevonat, áttetsző  
■ Vezérlőkötélként kotrógépekhez és 

lezárásként is alkalmas.

SiP  
cikkszám

Átmérő 
drótkötél 

[mm]

Súly  
fm 

[kg]

Minimális 
szakítóerő 

[kN]
0607.1825.PVC 1,8/2,5 0,02 1,40
0607.0203.PVC 2/3 0,03 2,35
0607.0304.PVC 3/4 0,04 5,20
0607.0305.PVC 3/5 0,04 5,20
0607.0406.PVC 4/6 0,07 9,40
0619.0608.PVC 6/8 0,15 21,00
0619.0810.PVC 8/10 0,25 37,40

Drótkötelek 6x19M-FC 

■	 Kétszersodrott drótkötél, horganyzott 
■	 6x19M-FC (szálas mag) szabvány 
■	 EN 12385-4 (DIN 3060) 12. táblázat
■	Névleges szilárdság 1960 N/mm²

SiP  
cikkszám

Kötélátmérő 
[mm]

Súly  
fm 

[kg]

Minimális 
szakítóerő 

[kN]
0619.03.FZ.SZ 3,0 0,03 5,42
0619.04.FZ.SZ 4,0 0,06 9,63
0619.05.FZ.SZ 5,0 0,09 15,00
0619.06.FZ.SZ 6,0 0,12 21,70
0619.08.FZ.SZ 8,0 0,22 38,50
0619.10.FZ.SZ 10,0 0,35 60,20

Drótkötelek 6x37M-FC 

■	 Kétszersodrott drótkötél, horganyzott 
■	 6x37M-FC (rostos betét) 
■	 EN 12385-4 (DIN 3066) 13. táblázat
■	Névleges szilárdság 1960 N/mm²

SiP  
cikkszám Kötélátmérő 

[mm]

Súly  
fm 
[kg]

Minimális 
szakítóerő 

[kN]
0637.08.FZ.SZ 8,0 0,22 37,00
0637.10.FZ.SZ 10,0 0,35 57,80
0637.12.FZ.SZ 12,0 0,50 83,30
0637.13.FZ.SZ 13,0 0,58 97,70
0637.14.FZ.SZ 14,0 0,68 113,00
0637.16.FZ.SZ 16,0 0,89 148,30
0637.18.FZ.SZ 18,0 1,12 187,00
0637.20.FZ.SZ 20,0 1,38 231,00
0637.22.FZ.SZ 22,0 1,67 280,00
0637.24.FZ.SZ 24,0 1,99 333,00

Pászmaspirális drótkötél 18x7 IWRC 

■	 Pászmaspirális drótkötél, horganyzott
■	 18x7 SE (acélbetét) 
■	 EN 12385-4 (DIN 3069) 14. táblázat
■	Névleges szilárdság 1960 N/mm²

SiP  
cikkszám Kötélátmérő 

[mm]

Súly  
fm 
[kg]

Minimális 
szakítóerő 

[kN]
1807.04.SZ.SZ 4,0 0,06 10,20
1807.55.SZ.SZ 5,5 0,12 17,80
1807.05.SZ.SZ 5,0 0,10 16,07
1807.06.SZ.SZ 6,0 0,15 23,10
1807.07.SZ.SZ 7,0 0,20 28,40
1807.08.SZ.SZ 8,0 0,26 41,10
1807.09.SZ.SZ 9,0 0,33 52,07
1807.10.SZ.SZ 10,0 0,40 58,10
1807.11.SZ.SZ 11,0 0,49 77,79
1807.12.SZ.SZ 12,0 0,58 83,60
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Feszítőkötél, biztosítókötél

Függesztékkötél, csörlőkötél

Függesztékkötél, csörlőkötél

Csörlőkötél, darukötél, emelő és elektromos vonszolókötél



Drótkötelek 6x36WS-FC 

■	 Vonalérintkezésű drótkötél, csupasz 
■ 6x36WS-FC (rostos betét) Warrington Seale 
■ EN 12385-4 (DIN 3064) 9. táblázat
■ Névleges szilárdság 1960 N/mm²

SiP  
cikkszám

Átmérő 
kötél 
[mm]

Súly  
fm 
[kg]

Minimális 
szakítóerő 

[kN]
0636.13.FB.SZ 13,0 0,62 109,00
0636.14.FB.SZ 14,0 0,72 127,00
0636.16.FB.SZ 16,0 0,94 166,00
0636.18.FB.SZ 18,0 1,19 210,00
0636.20.FB.SZ 20,0 1,47 259,00
0636.22.FB.SZ 22,0 1,78 313,00
0636.24.FB.SZ 24,0 2,11 373,00
0636.26.FB.SZ 26,0 2,48 437,00

Drótkötelek 8x36WS-IWRC 

■	 Vonalérintkezésű drótkötél, zsírozott 
■	 8x36WS-IWCR (acélbetét) Warrington Seale
■	 EN 12385-4 (DIN 3067) 10. táblázat
■	Névleges szilárdság 1960 N/mm²

SiP  
cikkszám

Átmérő 
kötél 
[mm]

Súly  
fm 
[kg]

Minimális 
szakítóerő 

[kN]
0836.13.SB.SZ 13,0 0,71 118,00
0836.16.SB.SZ 16,0 1,07 179,00
0836.18.SB.SZ 18,0 1,13 226,00
0836.20.SB.SZ 20,0 1,39 279,00
0836.22.SB.SZ 22,0 2,02 338,00
0836.24.SB.SZ 24,0 2,40 402,00
0836.25.SB.SZ 25,0 2,72 414,25

Drótkötél 6x36WS-IWRC 

■	 Kétszersodrott drótkötél, horganyzott
■	 6x36WS-IWRC (acélbetét) Warrington Seale 
■	 EN 12385-4 (DIN 3064) 9. táblázat
■	Névleges szilárdság 1960 N/mm²

SiP  
cikkszám

Átmérő 
kötél 
[mm]

Súly  
fm 
[kg]

Minimális 
szakítóerő 

[kN]
0636.13.SZ.SZ 13,0 0,71 118,00
0636.14.SZ.SZ 14,0 0,82 137,00
0636.15.SZ.SZ 15,0 0,94 172,50
0636.16.SZ.SZ 16,0 1,07 179,00
0636.18.SZ.SZ 18,0 1,35 226,00
0636.20.SZ.SZ 20,0 1,67 279,00
0636.22.SZ.SZ 22,0 1,98 338,00
0636.24.SZ.SZ 24,0 2,36 402,00
0636.26.SZ.SZ 26,0 2,83 472,00

Drótkötél 6x36WS-FC 

■	 Kétszersodrott drótkötél, horganyzott
■	 6x36WS-FC (rostos betét) Warrington Seale 
■	 EN 12385-4 (DIN 3064) 9. táblázat
■	Névleges szilárdság 1960 N/mm²

SiP  
cikkszám

Átmérő 
kötél 
[mm]

Súly  
fm 
[kg]

Minimális 
szakítóerő 

[kN]
0636.13.FZ.SZ 13,0 0,60 109,00
0636.14.FZ.SZ 14,0 0,80 127,00
0636.16.FZ.SZ 16,0 0,94 166,00
0636.18.FZ.SZ 18,0 1,23 210,00
0636.20.FZ.SZ 20,0 1,52 259,00
0636.22.FZ.SZ 22,0 1,98 313,00
0636.24.FZ.SZ 24,0 2,19 373,00
0636.26.FZ.SZ 26,0 2,57 437,20
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Darukötél, csörlőkötél, függesztékkötél, feszítőkötél, felvonókötél  

Kotrókötél, darukötél, csörlőkötél

Darukötél, csörlőkötél, függesztékkötél, feszítőkötél, felvonókötél  

Darukötél, csörlőkötél, függesztékkötél, feszítőkötél, felvonókötél  



Casar Superplast 

■	 10-pászmás drótkötél tömörített külső 
pászmákkal

■ A központi acélbetét korrózióvédelmét a 
külső réteg és az acélbetét között elhelye-
zett műanyag réteg biztosítja

■ Nagyon nagy szakítóerő
■ 1960 N/mm²
■ Csupasz kivitel 
■ Csak forgásmentes köteleket szabad forgó-

szemekkel használni!

SiP  
cikkszám

Átmérő 
kötél 
[mm]

Súly  
fm 
[kg]

Minimális 
szakítóerő 

[kN]
SUPP.10.00 10,0 0,47 90,90
SUPP.11.00 11,0 0,57 108,90
SUPP.13.00 13,0 0,79 151,80
SUPP.14.00 14,0 0,90 173,80
SUPP.16.00 16,0 1,18 226,50
SUPP.18.00 18,0 1,52 292,80
SUPP.20.00 20,0 1,87 359,40
SUPP.22.00 22,0 2,24 432,20
SUPP.24.00 24,0 2,69 517,40
SUPP.25.00 25,0 2,91 585,00

Casar Stratoplast 
■	Nagy hajlító fáradási szilárdság 
■ Alacsony rezgéssekkel szembeni érzékenység
■ A központi acélbetét korrózióvédelmét a 

külső réteg és az acélbetét között elhelye-
zett műanyag réteg biztosítja

■ Intenzív kenés
■ 1960 N/mm²
■ Csupasz kivitel 
■ Csak forgásmentes köteleket szabad forgó-

szemekkel használni!

SiP  
cikkszám

Átmérő 
kötél 
[mm]

Súly  
fm 
[kg]

Minimális 
szakítóerő 

[kN]
STRP.10.00 10,0 0,44 74,00
STRP.12.00 12,0 0,61 106,60
STRP.14.00 14,0 0,85 144,60
STRP.16.00 16,0 1,12 189,00
STRP.18.00 18,0 1,41 239,80
STRP.20.00 20,0 1,77 295,30
STRP.22.00 22,0 2,18 356,20

Casar Paraplast 
■	 8-pászmás drótkötél 
■ Magas minimális szakítóerő
■ Nagyon ellenálló a hajlítási fáradással szemben
■ Emelőkötél elektromos emelőkhöz és 

többágú emelőeszközökhöz, amennyiben a 
nagy emelési magasság, a megvezetetlen 
teher vagy a kevés kötélág miatt nem 
forgásmentes vagy forgásszegény kötelet 
kell használni.

■ 1960 N/mm²
■ Csupasz kivitel 
■ Csak forgásmentes köteleket szabad forgó-

szemekkel használni!

Casar Turboplast 
■	 8-pászmás drótkötél 
■ Nagy szakítóerő és jó stabilitás oldalirányú 

nyomással szemben 
■ Többágú üzemre kis emelési magasságok-

hoz, valamint jobbos és balos kötélelrende-
zéssel nagy emelési magasságokhoz  
is alkalmas

■ 1960 N/mm²
■ Csupasz kivitel 
■ Csak forgásmentes köteleket szabad forgó-

szemekkel használni!

SiP  
cikkszám

Átmérő 
kötél 
[mm]

Súly  
fm 
[kg]

Minimális 
szakítóerő 

[kN]
TURP.08.00 8,0 0,30 58,00
TURP.09.00 9,0 0,37 74,00
TURP.10.00 10,0 0,47 90,00
TURP.11.00 11,0 0,57 109,70
TURP.12.00 12,0 0,67 130,00
TURP.13.00 13,0 0,79 153,00
TURP.14.00 14,0 0,90 177,00
TURP.15.00 15,0 1,05 205,00
TURP.16.00 16,0 1,18 232,00
TURP.18.00 18,0 1,47 259,00
TURP.20.00 20,0 1,83 292,00
TURP.22.00 22,0 2,19 439,00
TURP.24.00 24,0 2,61 521,00
TURP.26.00 26,0 3,07 616,00

SiP  
cikkszám Kötélátmérő 

[mm]

Súly  
fm 
[kg]

Minimális 
szakítóerő 

[kN]
PARP.11.00 11,0 0,56 113,40
PARP.12.00 12,0 0,68 137,20
PARP.13.00 13,0 0,79 159,70
PARP.14.00 14,0 0,91 184,80
PARP.16.00 16,0 1,19 240,40
PARP.18.00 18,0 1,50 304,30
PARP.20.00 20,0 1,87 379,70
PARP.22.00 22,0 2,25 456,80
PARP.24.00 24,0 2,77 561,80
PARP.26.00 26,0 3,26 662,20
PARP.28.00 28,0 3,75 760,60
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Nem forgásmentes 

Nem forgásmentes 

Nem forgásmentes 

Nem forgásmentes 
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Casar Eurolift 

■	Rugalmas emelőkötél tömörített pászmák-
kal 

■ Extrém nagy szakítóerő 
■ Jó ellenállás a dobon keletkező préselési 

erőnek 
■ Intenzív kenés
■ 1960 N/mm²
■ Csupasz kivitel 
■ Csak forgásmentes köteleket szabad forgó-

szemekkel használni!

SiP  
cikkszám 

Kötél- 
átmérő 

[mm]

Súly  
fm 
[kg]

Minimális 
szakítóerő 

[kN]
EURL.10.00 10,0 0,50 89,60
EURL.11.00 11,0 0,60 108,80
EURL.12.00 12,0 0,71 130,80
EURL.13.00 13,0 0,83 152,70
EURL.14.00 14,0 0,96 179,10
EURL.15.00 15,0 1,10 204,00
EURL.16.00 16,0 1,27 230,60
EURL.18.00 18,0 1,60 293,90
EURL.20.00 20,0 1,98 362,20
EURL.22.00 22,0 2,39 441,40
EURL.24.00 24,0 2,84 524,30
EURL.25.00 25,0 3,04 567,90

Forgásmentes 

■	 Forgásmentes emelőkötél tömörített acél-
betéttel

■ Nagy szakítóerő
■ Intenzív kenés
■ Hosszú élettartam
■ 1960 N/mm²
■ Csupasz kivitel 
■ Csak forgásmentes köteleket szabad 

forgószemekkel használni!

SiP  
cikkszám Kötélátmérő 

[mm]

Súly  
fm 
[kg]

Minimális 
szakítóerő 

[kN]
STAL.10.00 10,0 0,46 76,60
STAL.12.00 12,0 0,67 110,70
STAL.14.00 14,0 0,91 150,50
STAL.16.00 16,0 1,18 197,20
STAL.18.00 18,0 1,49 246,50
STAL.20.00 20,0 1,86 307,50
STAL.22.00 22,0 2,25 373,20
STAL.24.00 24,0 2,67 443,50

Casar Starlift 
Forgásmentes 

■	 8-pászmás kötél hosszsodratú, duplán 
párhuzamos konstrukció

■ Rendkívül rugalmas
■ Nagy szakítóerő
■ 1960 N/mm²
■ Csupasz kivitel 
■ Csak forgásmentes köteleket szabad 

forgószemekkel használni!

SiP  
cikkszám Kötélátmérő 

[mm]

Súly  
fm 
[kg]

Minimális 
szakítóerő 

[kN]
ALPH.06.00 6,0 0,15 31,50
ALPH.07.00 7,0 0,21 42,60
ALPH.08.00 8,0 0,28 55,00
ALPH.09.00 9,0 0,35 72,00
ALPH.10.00 10,0 0,43 84,00
ALPH.11.00 11,0 0,52 102,90
ALPH.12.00 12,0 0,62 123,20
ALPH.13.00 13,0 0,72 143,30

Casar Alphalift 
Nem forgásmentes

■	 8-pászmás drótkötél
■ Feszítőkötél toronydarukhoz, mobildaruk,  

markolók és épületszerkezeti tartókötelek
■ Nagy szakítóerő
■ Rugalmas konstrukció
■ 1960 N/mm²
■ Csupasz kivitel 
■ Csak forgásmentes köteleket szabad 

forgószemekkel használni!

SiP  
cikkszám Kötélátmérő 

[mm]

Súly  
fm 
[kg]

Minimális 
szakítóerő 

[kN]
TURL.10.00 10,0 0,48 94,00
TURL.11.00 11,0 0,58 113,60
TURL.12.00 12,0 0,69 135,50
TURL.13.00 13,0 0,82 158,40
TURL.14.00 14,0 0,95 184,10
TURL.16.00 16,0 1,24 241,90
TURL.18.00 18,0 1,56 308,40
TURL.20.00 20,0 1,93 379,00
TURL.22.00 22,0 2,34 458,90
TURL.24.00 24,0 2,78 542,80
TURL.26.00 26,0 3,29 636,00

Casar Turbolift 
Nem forgásmentes 



Szolgáltatás és tanácsadás

FELJEGYZÉS, KÉRDÉS ÉS MEGOLDÁS
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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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