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EHW 15 Eco Plus Elektromos villás raklapemelő

Ez az új elektromos raklapemelő új korszakot 
nyit nehéz rakományok egyszerű és költségha-
tékony szállításában.

Az elektromosan működtetett emelőmotor kü-
lönösen kényelmessé teszi a terhek emelését. 
Az elektromos haladás és emelés csökkenti a 
munkaerő- és időráfordítást.

■	 Alapkivitelben vészleállító kapcsolóval, 
akku töltöttség kijelzővel és elektromágne-
ses fékkel

■ Ergonomikusan elhelyezett vezérlőgombok  
a kormányrúdon

■ Alacsony önsúlyának és kompakt méretei-
nek köszönhetően különösen fordulékony

■ Magas üzemidő az új 48V/10Ah lítium-ion 
akkumulátor technológiának köszönhetően

■ 230V háztartási konnektorról tölthető a 
külső 48V/2A töltőkészülékkel (töltésjelzővel)

Nehezebb terhek mozgatásához vagy nagyobb 
távolságok megtételéhez sem kell lemondani 
az elektromos hajtásról: Az erős, 0,75 kW tel-
jesítményű, 48 V feszültségű kefe nélküli haj-
tómotorral teljes terhelés esetén is akár 5,0 
km/h sebesség érhető el.

Ha pedig lemerülne a kis erőmű, a mindössze 
5 kg súlyú akkumulátor néhány másodperc 
alatt pótakkumulátorra cserélhető.

SiP  
cikkszám

Teherbírás 

[kg]

Löket 

[mm]

Villa  
szélesség 

[mm]

Villa  
hossz 
[mm]

Teljes  
szélesség 

[mm]

Széles- 
ség 
[mm]

Teljes  
hossz 
[mm]

Forduló  
sugár 
[mm]

Motor teljesítmény 
emelés/haladás 

[kW]

Súly 
akkuval 

[kg]
EHW.15.ECO 1500 115,0 550 1150 550 550 1552 1353 0,5/0,75 115,00

EHW 18 Eco Semi Elektromos villás raklapemelő

Robusztus felépítésével és erejével az EHW 
18 Eco Semi tökéletes átmenetet képez a kézi 
raklapemelő és az elektromos villástargonca 
között.

A nagyteljesítményű hidraulikus szivattyúnak 
köszönhetően akár 1,8 t súlyú terhek is külö-
nösen könnyen emelhetők manuálisan.

■	 Alapfelszereltségben akkumulátor 
töltöttség kijelzővel, kormányrúd ütközési 
csillapítással és automatikus átkapcsolás-
sal készenléti üzemmódba

■ Ergonomikusan kialakított kezelő fogantyú
■ Könnyű manőverezés (teljes terheléssel is) az 

alacsony önsúly és a kompakt méretek miatt

Jól sikerült koncepció figyelemre méltó 
ár-teljesítmény aránnyal!

SiP  
cikkszám

Teherbírás 

[kg]

Löket 

[mm]

Villa szélesség
 

[mm]

Villa  
hossz 
[mm]

Teljes 
szélesség 

[mm]

Teljes hossz 
[mm]

Forduló 
sugár 
[mm]

Motor teljesítmény 
emelés/haladás 

[kW]

Súly 
akkuval 

[kg]
EHW.18.ECO.SEMI 1800 115,0 550 1150 560 1580 1353 -/0,75 120,00

Elektromos emelés és haladás

Kézi emelés és elektromos haladás

■ 48V/750W DC egyenáramú hajtómotor két 
sebességfokozattal

■ 230V háztartási konnektorról tölthető a 
külső 48V/2A töltőkészülékkel
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Premium Villás raklapemelő

A Premium villás raklapemelő sorozat meg�-
g�őző minőséget és a változatok széles vá-
lasztékát kínálja akár 3,5 t teherbírással.

Az alapkivitel (cikksz. GH.25.1150) rendkívül 
robusztus és még könn�ebben kezelhető a 
süll�esztő lábpedálnak köszönhetően. Az epoxi 
bevonat és a 210° szögben jobbra és balra el-
forgatható fogant�úelem teszi ezt a terméket 
ár-érték arán�ban felülmúlhatatlanná. 

A fékes kivitel (cikksz. GH.25.115B) a beépí-
tett, nag� teljesítmén�ű fékkel biztonságosan 
állítható meg. A progresszív vezérlés annál 
jobban növeli a fékerőt, minél erősebben 
húzza meg a kormán�rúd-fejen elhel�ezett 
fékkart.

Ha fontos a g�orsaság, akkor válassza a 
gyorsemelésű kivitelt (cikksz. GH.SH.1150): 
A raklap a kormán�rúd két pumpálásával 
megemelhető és mozgatható. Akár 200 kg sú-
l�ú terhet is a kormán�rúddal hatot pumpálva 
200 mm magasra emel. 200 kg feletti terhelés 
esetén a g�orsemelés automatikusan kikap-
csol, és az emelés a szokásos módon történik.

Az alapkivitel mellett a Premium villás rak-
lapemelő 3 másik változata is alapfelszerelt-
ségben süllyesztő lábpedállal rendelkezik.

SiP  
cikkszám 

Kivitel 
 

Teher-
bírás 
 [kg]

Kormány-
zott kerekek  

 

Villagörgők 
 

Villa-
hossz 
[mm]

Széles-
ség 
[mm]

Nyílás 
szélesség 

[mm]

Kb. súly (nettó) 
[kg]

 Villa 
magasság 

(min.) [mm] 
GH.25.1150 alapkivitelben süll�esztő lábpedállal 2500 gumi tandem, poliuretán 1150 540 220 71,00 85
GH.25.115B menet- és rögzítőfékkel 2500 gumi tandem, poliuretán 1150 540 220 75,00 85
GH.25.0800 rövid villával és süll�esztő lábpedállal 2500 gumi tandem, poliuretán 800 540 220 63,00 85
GH.20.2000 hosszú villával és süll�esztő lábpedállal 2000 poliuretán tandem, poliuretán 2000 540 220 109,00 85
GH.15.1150 alacson� speciális raklapokhoz 1500 poliuretán tandem, n�lon 1150 540 220 84,00 51
GH.35.2000 nehéz terhekhez 3500 poliuretán tandem, poliuretán 2000 550 230 231,00 85
GH.20.115.E rozsdamentes kivitel 2000 n�lon tandem, n�lon 1150 520 190 80,00 85
GH.SH.1150 g�orsemeléssel és süll�esztő lábpedállal 2500 poliuretán tandem, poliuretán 1150 540 220 71,00 85

További kivitelek külön érdeklődésre szállíthatók.
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Alapkivitel süll�esztő lábpedállal  
(cikksz. GH.25.1150)

Menet- és rögzítőfékes kivitel 
(cikksz. GH.25.115B)

Rövid villás és süll�esztő lábpedálos kivitel 
(cikksz. GH.25.0800)

Hosszú villás és süll�esztő lábpedálos kivitel 
(cikksz. GH.20.2000)

Alacson� speciális raklapokhoz való kivitel 
(cikksz. GH.15.1150)

Nehéz terhekhez való kivitel  
(cikksz. GH.35.2000)Süll�esztő lábpedál
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Robusztus és sokféle kivitelben kapható



Premium Villás raklapemelő

■	Nagy pontosság (+/- 0,1%)
■ Nulla pozíció az összegző funkcióhoz és 

bruttó-nettó mérlegeléshez
■ Súlykijelzés 0 kg terheléstől 0,5 kg lépé-

sekben
■ Összegző funkció
■ Alacsony energiafogyasztás az automati-

kus alvó üzemmódnak köszönhetően
■ Minőségi kijelző 30 mm számjegymagassággal
■ Nagyméretű funkcióbillentyűk kattintás 

impulzussal
■ Védettség IP65

A mérleggel ellátott Premium tökéletes kom-
bináció a raktári logisztikához. Az intelligens 
mérlegelő modul az egyedi és összsúly mellett 
a darabárú mennyiségét is mutatja a kijelzőn. 
A mérlegelő modult 7,5 V/1,35 Ah akkumulátor 
és egy külső 7 V/1 A töltőkészülék táplálja. A 
Premium acél alvázával akár 2,5 tonna is ko-
missiózható. A poliuretánból készült tandem 
villagörgők és kormányzott kerekek csökkentik 
a pontszerű terhelést és optimális használa-
tot biztosítanak a különböző padlóburkolato-
kon. Opcióként nyomtatóval is rendelhető.

SiP  
cikkszám 

Kivitel 
 

Teherbírás 
[kg]

Löket 
 

[mm]

Villa le-
süllyesztve 

[mm]

Villaszár 
hossz 
[mm]

Teljes 
szélesség 

[mm]

Rakodási 
szélesség 

[mm]

Szerkezeti 
magasság 

[mm]

Teljes 
hossz 
[mm]

Kb. súly 
(nettó) 

[kg]
GH.20.115.W1 beépített mérleggel 2500 120,0 77 1150 540 540 1210 1563 99,00

GH.20.115.WP1 beépített mérleggel és nyomtatóval 2500 120,0 77 1150 540 540 1210 1563 99,00

Eco Villás raklapemelő

■	 Kézi nullapont korrekció
■ Kijelzés 5 kg lépésekben
■ Automatikus kikapcsolás
■ Hőmérséklet-tartomány -10°C ... +40°C
■ Védettség IP65

Tartsa szemmel áruja súlyát az Eco villás rak-
lapemelővel. Az ergonomikus kezelés mellett 
a robusztus raklapemelő egyszerű mérlegelési 
funkciót is kínál. A teherbírás 0,8%-át kitevő 
mérési tűrésével ideális partner a tehergépko-
csis szállítás során a szállítmányok súlyának 
meghatározásához, valamint a megfelelőség 
és a beérkező áruk ellenőrzéséhez.

SiP  
cikkszám

Teherbírás 
[kg]

Löket 
[mm]

Villa lesüllyeszt-
ve [mm]

Villaszár 
hossz [mm]

Teljes szélesség 
[mm]

Rakodási szé-
lesség [mm]

Szerkezeti  
magasság [mm]

Teljes hossz 
[mm]

Kb. súly (nettó) 
[kg]

GH.EE.0020 2000 115,0 85 1150 540 540 1233 1542 74,00
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beépített mérleggel

beépített mérleg funkcióval



PFL - PFLE Platformos emelők

PFL platformos emelő PFLE platformos emelő

A PFL platformos emelő praktikusan és sok-
oldalúan használható a mindennapi munka 
során. A robusztus (levehető) platformon akár 
400 kg súlyú áruk is 1200 mm vagy 1500 mm 
magasságra vihetők fel a felhajtható pedálos 
hidraulikus lábpumpával.

A süllyesztési sebesség a kézikerékkel egy 
szabályozható hidraulikus szelep segítségével 
az igényekhez igazítható. Rendkívül stabil al-
váz, 2 kormányzott és két fix kerék, valamint 
a rögzítőfék gondoskodnak a stabilitásról, és 
nélkülözhetetlen manipulációs eszközzé teszik 
ezt a platformos emelőt az Ön üzemében.

A PFLE kivitel a legfeljebb 400 kg súlyú áru-
kat elektromosan emeli 1500 mm magasság-
ra, majd süllyeszti le újra. Vészleállítóval, ak-
kumulátor töltöttség kijelzővel, valamint fel/le 
kapcsolóval. Beépített 12V/10A töltőkészülék-
kel és rögzítőfékkel a kormányzott kerekeken.

SiP  
cikkszám 

Teherbírás 
 

[kg]

Platform magasság 
(min./max.) 

[mm]

Platform 
HxSz 
[mm]

Teljes  
szélesség 

[mm]

Teljes  
magasság 

[mm]

Teljes  
hossz 
[mm]

Pumpálások 
száma 
[darab]

Kb. súly 
(nettó) 

[kg]
MPL.400.1200 400 90/1200 650x576 590 1425 1037 48 83,00
MPL.400.1500 400 90/1500 650x576 590 1725 1037 61 88,00
EPL.400.1500 400 85/1500 650x576 600 1725 1110 109,00

HS Eco Professional Magasemelésű villás raklapemelő

A villástargonca és a raklapemelő praktikus 
keveréke: HS Eco Professional. Már nincs 
olyan, hogy túl gyenge vagy túl alacsony, 
mert az akár 1500 kg teherbírású és 3000 
mm emelési magasságú HS Eco Professional 
bizonyított minőséggel alkalmazkodik az Ön 
igényeihez.

SiP  
cikkszám 

 

Teherbírás 
 

[kg]

Emelési ma-
gasság 

[mm]

Villa  
lesüllyesztve 

[mm]

Villaszár hossz 
 

[mm]

Teljes szélesség 
 

[mm]

Teljes hossz 
 

[mm]

Kb. súly 
(nettó) 

[kg]
HHS.ECO.PRO.1000.1000 1000 1000 90 1150 755 1655 190,00
HHS.ECO.PRO.1000.1200 1000 1200 90 1150 755 1655 198,00
HHS.ECO.PRO.1000.1600 1000 1600 90 1150 755 1705 214,00
HHS.ECO.PRO.1000.2500 1000 2500 90 1150 860 1705 292,00
HHS.ECO.PRO.1000.3000 1000 3000 90 1150 860 1705 305,00
HHS.ECO.PRO.1500.1600 1500 1600 90 1150 755 1705 239,00
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Kézi vagy elektromos emelés

Kézi emelés és haladás



EGV Eco Gyalogkíséretű targonca

Az EGV Eco fordulékony a kanyarokban és tö-
kéletes belépő modell, ha max. 1000 kg teher 
elektromos emeléséről és mozgatásáról van 
szó.

A 2x12V/100Ah akkumulátorok különösen rö-
vid idejű használatra alkalmasak. 24V/10A 
beépített töltővel.

Kérjük, rendeléskor ügyeljen a targon-
ca rakodási szélességére!

SiP  
cikkszám 

Teherbí-
rás 
[kg]

Emelési 
magas-

ság [mm]

Villa-
hossz 
[mm]

Villa rakodá-
si szélesség 

[mm]

Teljes 
hossz 
[mm]

Teljes 
szélesség 

[mm]

Forduló 
sugár 
[mm]

Magasság 
kitolva 

[mm]

Munka-
szélesség 

[mm]

Motor teljesít-
mény emelés/
haladás [kW]

Súly akkuval 
[kg]

EST.E.1016 1000 1515 1150 570 1780 795 1336 2035 2034 2,2/0,75 425,00
EST.E.1029 1000 2915 1150 570 1780 795 1336 3470 2034 2,2/0,75 465,00

EHS Eco Professional Gyalogkíséretű targonca

Tárolja áruit gyorsan és hatékonyan: Az EHS 
ECO Professional kiválóan alkalmas rövid 
szállítási utakra, különösen polcok feltölté-
sekor. Kompakt méretei, a nylon abroncsok 
és az ergonomikus kialakítású kormányrúd 
fordulékonyságot és könnyű kezelhetőséget 
biztosítanak. Válasszon a két teherbírás vál-
tozat (1000 kg/1500 kg) és a három különböző 
emelési magasság (1600 mm/2500 mm/3000 
mm) közül. Gyorsan feltölthető és üzemkész 
az alapkivitelben mellékelt külső töltőkészü-
lékkel. Az 1000 kg teherbírású targoncák egy 
újratölthető 12V/120Ah akkumulátorral ren-
delkeznek. Az 1500 kg teherbírású targoncák 
két újratölthető 12V/120Ah akkumulátorral 
rendelkeznek.

SiP  
cikkszám 

 

Teher-
bírás 
[kg]

Emelési 
magas-

ság [mm]

Villa-
hossz 
[mm]

Rakodási  
szélesség 

[mm]

Teljes 
hossz 
[mm]

Teljes 
szélesség 

[mm]

Forduló 
sugár 
[mm]

Magasság 
kitolva 

[mm]

Munka-
szélesség 

[mm]

Motor teljesít-
mény emelés/
haladás [kW]

Súly akkuval 
[kg]

EHS.ECO.PRO.1000.1600 1000 1600 1150 560,0 1780 800 1425 2090,0 2267 1,5/- 355,00
EHS.ECO.PRO.1000.2500 1000 2500 1150 560,0 1780 800 1425 3060,0 2267 1,5/- 410,00
EHS.ECO.PRO.1000.3000 1000 3000 1150 560,0 1780 800 1425 3560,0 2267 1,5/- 445,00
EHS.ECO.PRO.1500.1600 1500 1600 1150 560,0 1860 800 1505 2090,0 2347 2,0/- 405,00
EHS.ECO.PRO.1500.2500 1500 2500 1150 560,0 1860 800 1505 3060,0 2347 2,0/- 475,00
EHS.ECO.PRO.1500.3000 1500 3000 1150 560,0 1860 800 1505 3560,0 2347 2,0/- 480,00
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Elektromos emelés és haladás

Elektromos emelés és kézi haladás



SHW - SHWD Mobil ollós emelőasztal

A mobil ollós emelőasztal segítségével a ra-
kományok könnyen mozgathatók, és a hid-
raulikus lábpumpával a kívánt munkama-
gasságra emelhetők. A süllyesztési sebesség 
állítható hidraulikus szeleppel szabályozható. 
Válasszon a különböző platformmagasságok 
közül akár 1500 mm-ig, és igazítsa a Premi-
um készüléket saját igényeihez.

SiP  
cikkszám 

Teherbírás 
[kg]

Platform HxSz 
[mm]

Platform magasság (min./
max.) [mm]

Teljes szélesség 
[mm]

Teljes hossz 
[mm]

Kb. súly (nettó) 
[kg]

SHW.0150 150 740 x 450 225/740 450 830 44,00
SHW.0300 300 855 x 500 340/900 500 925 82,00
SHW.0500 500 855 x 500 340/900 500 925 87,00
SHW.0800 800 1000 x 510 420/1000 510 1150 115,00
SHW.1000 1000 1016 x 510 380/1000 600 1346 140,00

SHWD.0150 150 700 x 450 302/1100 450 773 64,00
SHWD.0350 350 910 x 500 350/1300 500 980 105,00
SHWD.0800 800 1220 x 610 475/1500 610 1375 172,00

További kivitelek külön érdeklődésre

SiP  
cikkszám

Teherbírás 
[kg]

Emelési magas-
ság [mm]

Teljes szélesség 
[mm]

Teljes hossz 
[mm]

Villaszár hossz 
[mm]

Kb. súly (nettó) 
[kg]

SHW.1000.E 1000 715 540 1650 1170 130,00

SHW Premium SLTM2 Kézi ollós raklapemelő

■	Golyóscsapágyazott kormányzás
■	 Kb. 400 mm villamagasságig mozgatható
■	 Finoman adagolható leengedés a kiváló 

minőségű süllyesztőszelepnek köszönhetően

Ezzel az ollós raklapemelővel könnyedén moz-
gathat és emelhet manuálisan akár 1000 
kg súlyú terheket. 800 mm magasságban 

biztosan megtartja a terhet, így praktikus 
emelőasztalként használható. A vázat egy 
robusztus munkahenger egység emeli. Gyor-
semelés üzemmódban az ollós emelőtargonca 
20 pumpálással a maximális emelési magas-
ságra hozható. A normál emelés üzemmódban 
ehhez kb. 65 pumpálási ciklus szükséges. 

SiP  
cikkszám 

Teher- 
bírás 
[kg]

Emelési  
magasság 

[mm]

Teljes 
szélesség 

[mm]

Teljes 
hossz 
[mm]

Rakodási 
szélesség 

[mm]

Villaszár 
hossz 
[mm]

Szerkezeti 
magasság 

[mm]

Löket pumpálásonként 
gyors fokozatban 

[darab]

Löket pumpá-
lásonként 

[mm]

Kb. súly 
(nettó) 

[kg]
SHW.1000.M 1000 800 540 1725 540,0 1170 36 11 115,00

További kivitelek külön érdeklődésre

SHW Eco 10 E Elektromos ollós raklapemelő

■	Golyóscsapágyazott kormányzás
■ Elektromos emelés - kézi süllyesztés
■ Beépített töltőkészülékkel és kulcsos kapcsolóval

Gombnyomásra egy 600 Watt teljesítményű, 
12 V/52 Ah akkumulátorral működő motor 
gondoskodik a rakományok biztonságos fele-
meléséről. Az automatikus oldalsó stabilizáto-
rok eközben plusz tartást biztosítanak. Az egy 

kézzel kezelhető süllyesztőkarral az ollós rak-
lapemelő kényelmesen a kívánt munkavégzési 
magasságra süllyeszthető. A kifejezetten rövi-
debb munkaciklusokhoz, ill. közepesen nehéz 
igénybevételre tervezett ollós raklapemelő 
összességében gazdaságos megoldást kínál 
mobil emelőegységként a munkahelyi támo-
gatáshoz. Ehhez hozzájárul a megerősített 
alváz is. 
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Kézi emelés és haladás

Kézi emelés és haladás

Elektromos emelés és kézi haladás

SHW Premium (cikksz. SHW.0150)SHW-D Premium (cikksz. SHWD.0150)



 HTE Eco hidraulikus emelőasztal

Néha elegendő egy emelési osztály és egy 
platformméret a munkafolyamatok optimali-
zálásához. Az alapkeret megvédi a padlófe-
lületet és az emelő ollókat a kopástól. A HTE 

Eco funkcionális modulként teljes biztonsági 
felszereltséget nyújt vonzó áron. Ehhez az 
emelőasztalhoz nem kaphatók speciális tar-
tozékok.

SiP  
cikkszám 

Teherbírás 
[kg]

Löket 
[mm]

Platform HxSz 
[mm]

Szerkezeti  
magasság [mm]

Emelési 
idő [mp]

Motor teljesít-
mény [kW]

HTE.ECO.HT 1000 820,0 1300 x 800 190 40 0,75

 HTE-U Eco hidraulikus U-alakú emelőasztal

Néhány felhasználás esetében a megfelelő 
munkaeszközön felül gazdaságos ár/haszon 
arányra is szükség van. Itt kerül képbe a 
HTF-U Eco készülék. 0,75 kW motorteljesítmé-
nyével szabványos raklapokat és rácsos dobo-
zokat emel a kívánt magasságba. Különösen 

praktikus: Az alacsony szerkezeti magasság 
miatt nincs szükség mélyedésbe való beépíté-
sére. A szabadon álló hidraulikus egységet a 
vezérlőegységgel együtt alapfelszereltségként 
szállítjuk.

SiP  
cikkszám 

 

Teher- 
bírás 
[kg]

Löket  

[mm]

Platform 
HxSz 
[mm]

Szerkezeti  
magasság 

[mm]

Emelési  
idő 

[mp]

Motor telje-
sítmény 

[kW]

Kb. súly 
(nettó) 

[kg]
HTE.ECO.UH 1000 760,0 1450 x 1140 80 18 0,75 235,00

 HTF-G Eco hidraulikus lapos emelőasztal

Ennek a belépő szintű modellnek az ár/teljesít-
mény aránya különösen ügyfélbarát. A HTF-G 
Eco készülékkel könnyen emelhet pl. rakla-
pokat vagy rácsos konténereket különböző 

munkavégzési magasságba. Ezt a lapos ollós 
emelőasztalt különálló hidraulikus egységgel 
és praktikus rámpával együtt szállítjuk.

SiP  
cikkszám 

 

Teher- 
bírás  
[kg]

Löket  

[mm]

Platform 
HxSz 
[mm]

Szerkezeti  
magasság  

[mm]

Emelési  
idő  

[mp]

Motor tel-
jesítmény 

[kW]

Kb. súly (nettó) 
[kg]

HTF.ECO.FH 1000 760,0 1450 x 1140 82 18 0,75 250,00
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hidraulikus egységgel és vezérlőegységgel

rámpával



M sorozatú szervo zsámoly 

FM.JLF.035 használata hidraulikus emelővel

■	 80%-kal könnyebb kormányzás a két kor-
mányzott görgőnek köszönhetően

■ Iránytartó a merev tengely miatt
■ Kormányzott vagy fix zsámolyként is használható
■ Az álló helyzetben szükséges kormányzási erők 

akár 80%-kal is csökkennek. Ez kíméli a görgő-
ket és a padlóburkolatot, és jelentős ergonómiai 
könnyítést jelent a felhasználó számára

■ Lehetséges a teher menetirányhot képest 
oldalirányú eltolása

SiP  
cikkszám 

 

Kivitel 
 

Teherbírás  

[kg]

Görgők száma 
 

[darab]

Görgő méret  
(Ø x H) 
[mm]

Beépítési 
magasság 

[mm]

Forgótányér  
felfekvő felület

[mm]

Súly  
JUWAthan 

[kg]
FM.JLF.035 Zsámoly JLF 3.5t 3500 8 85 x 43 150 150 25
FM.JLF.050 Zsámoly JLF 5t 5000 12 85 x 43 150 150 28
FM.JLF.120 Zsámoly JLF készlet 12t 1x5000 & 2x3500 1x12 & 2x8 85 x 43 150 150 95
FM.JLF.150 Zsámoly JLF készlet 15t 3x5000 3x12 85 x 43 150 150 102

JKB Forgózsámoly modellsorozat

■	 Alacsony önsúly nagy teherbírás mellett
■	 Páratlan: a kormányzott görgők csekély 

szélessége minimálisra csökkenti a kor-
mányzási és fordulási ellenállást

■	 360° szögben forgatható golyóscsapágyas 
kormányzott görgők

■	 A K sorozatú nehézteher szállító zsámolyok-
hoz illeszkedő beépítési magasság

A JKB 3 ... JKB 10 zsámolyok szabványos ra-
kományrögzítő hevederekkel rögzíthetők a 
szállított árukhoz.  Ezen felül a JKB kocsikon 
központi furatok találhatók, amelyek lehetővé 
teszik a szállítandó áruk rögzítését.

Kormányrudak és összekötő rudak op-
cionális tartozékként kaphatók. Az össze-
kötő rudak a hordozó fogantyún található 
kormányrúd tartóknál szerszám nélkül 
csatlakoztathatók.

SiP  
cikkszám 

 

Megnevezés  Teher- 
bírás 
[kg]

Görgők 
száma 
[darab]

Görgő méret (Ø x H) 
[mm]

Beépítési  
magasság 

[mm]

Felfekvő felület 
kazettánként Ø 

[mm]

Kazetta méret 
HxSz 
[mm]

Súly  
JUWAmid 

[kg]
JKB.01.KAS JKB 1,5 K 1500 6 85 x 43 110 150 530 x 490 20,00
JKB.01.SET JKB 1,5 készlet 3000 2 x 6 85 x 43 110 150 530 x 490 40,00
JKB.03.KAS JKB 3 K 3000 8 85 x 43 110 250 675 x 435 34,00
JKB.03.SET JKB 3 készlet 6000 2 x 8 85 x 43 110 250 675 x 435 68,00
JKB.04.KAS JKB 4 K 4000 12 85 x 43 110 250 675 x 475 43,00
JKB.04.SET JKB 4 készlet 8000 2 x 12 85 x 43 110 250 675 x 475 86,00
JKB.06.KAS JKB 6 K 6000 16 85 x 43 110 250 675 x 525 44,00
JKB.06.SET JKB 6 készlet 12000 2 x 16 85 x 43 110 250 675 x 525 89,00

JKB.075.KAS JKB 7,5 K 7500 20 85 x 43 110 250 895 x 740 63,50
JKB.075.SET JKB 7,5 készlet 15000 2 x 20 85 x 43 110 250 895 x 740 127,00
JKB.10.KAS JKB 10 G 10000 8 140 x 59 180 250 975 x 665 142,00
JKB.10.SET JKB 10 készlet 20000 2 x 8 140 x 59 180 250 975 x 665 284,00
JKB.14.KAS JKB 14 G 14000 12 140 x 59 180 250 975 x 720 148,00
JKB.14.SET JKB 14 készlet 28000 2 x 12 140 x 59 180 250 976 x 720 296,00

A JKB készletek mindegyike két különálló kazettából áll.

JKB 6 K JKB 4 K

JKB 3 K

JKB 1,5 K

JKB 10 G

FM.JLF.035

FM.JLF.050 FM.JLF.035

JKB 14 G
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K sorozat és K sorozat Pro 

SiP  
cikkszám 

Megneve-
zés  

Kivitel  

 

Teher-
bírás  

[kg]

Görgők 
száma 

[darab]

Méret  
görgő  
(Ø x H)  
[mm]

Beépítési  
magas-

ság
[mm]

 Felfekvő 
felület ka-
zettánként 

[mm]

 A 
kazetta 
méretei  

[mm] 

 Összekötő 
rúd

csuklóval  
[mm]

 Kazetta 
állíthatóság  

[mm]

Felfekvő 
felület  

forgótányér 
[mm]

Kormány- 
mű 

HxSz
[mm]

Vonószemes  
kormányrúd  

hossz 
[mm]

Súly  
JUWAthan  

plusz  
[kg]

TF.V003.JL JLB 3 K Kormányrúd vonószem nélkül 3000 4 85 x 85 110 150 225 x 280 990 12,00
TF.V003.JF JFB 3 K Összekötő rúd csukló nélkül 3000 4 85 x 85 110 120x80 190x115 1000 125-880 11,00
TF.V006.JL JLB 6 K Kormányrúd vonószem nélkül 6000 8 85 x 85 110 150 445 x 590 1120 33,00
TF.V006.JF JFB 6 K Összekötő rúd csuklóval 6000 8 85 x 85 110 170x170 325x200 1230 400-1030 25,00
TF.V009.JL JL 9 K Kormányrúd vonószem nélkül 9000 12 85 x 85 110 170 580 x 820 1120 54,00
TF.V009.JF JFB 9 K Összekötő rúd csuklóval 9000 12 85 x 85 110 170x170 325x390 1230 400-1030 32,00
TF.V012.JL JL 12 K Kormányrúd vonószem nélkül 12000 16 85 x 85 110 170 580 x 1000 1120 64,00
TF.V012.JF JFB 12 K Összekötő rúd csuklóval 12000 16 85 x 85 110 170x170 325x390 1230 400-1030 35,00
TF.PR07.JL JLB 7 K Kormányrúd vonószem nélkül 7000 8 85 x 85 110 150 445 x 590 1120 35,00
TF.PR07.JF JFB 7 K Összekötő rúd csuklóval 7000 8 85 x 85 110 170x170 325x200 1230 400-1030 27,00
TF.PR10.JL JL 10 K Kormányrúd vonószem nélkül 10000 12 85 x 85 110 170 580 x 820 1120 56,00
TF.PR10.JF JFB 10 K Összekötő rúd csuklóval 10000 12 85 x 85 110 170x170 325x390 1230 400-1030 34,00
TF.PR14.JL JL 14 K Kormányrúd vonószem nélkül 14000 16 85 x 85 110 170 580 x 1000 1120 65,00
TF.PR14.JF JFB 14 K Összekötő rúd csuklóval 14000 16 85 x 85 110 170x170 325x390 1230 400-1030 39,00

Állítható és kormányozható nehézteher szállító zsámolyok alumínium és JUWAthan®plus bevonattal

K sorozat
■	Horganyzott tengelyek és biztosítógyűrűk a 

jobb korrózióvédelem érdekében
■	 Alapfelszereltségként optimalizált görgő 

bevonatminőség
■	 Könnyű, ugyanakkora teherbírással a 

továbbfejlesztett házszerkezetnek köszön-
hetően

K sorozat Professional 

A K sorozatú szállító zsámolyok (felezett te-
herbírással) külön-külön is használhatók, 
minden további tartozék nélkül.

Ideális szűk helyeken történő kanyaro-
dáshoz!

K sorozat Professional
■	Horganyzott tengelyek és biztosítógyűrűk a 

jobb korrózióvédelem érdekében
■	 Az osztott görgővel jelentősen könnyebb 

a kormányzás, és drasztikusan csökken a 
kanyarodáskor fellépő súrlódási erő

■	 Az erősen csökkentett súrlódás az utánfutó 
tengely esetében is pozitív hatással van az 
iránystabilitásra

■	Nagyobb teherbírás a K sorozattal meg-
egyező méretekkel

Minden nehézteher szállító zsámoly azonnal 
használatra kész: A kormányművet golyós-
csapágyazott forgótányérral és az ábrán lát-
ható vonórúddal szállítjuk, a zsámoly a képen 
látható 2 kazettából és összekötő rúdból áll.

SiP 
cikkszám 

Megne-  
vezés 

Teher- 
bírás 

 
[kg]

Dupla 
görgők 
száma 
[darab]

Méret  
görgő  
(Ø x H) 
[mm]

Beépí- 
tési ma- 
gasság 
[mm]

Felfekvő  
felület  

forgótányér 
[mm]

Széles nyom-
táv, összekötő  

rúd 
[mm]

Tandem korm.  
zsámoly 

beállítható tarto-
mány [mm]

Állítha- 
tóság 

 
[mm]

Méret  
HxSz 
[mm]

Kormány- 
mű 

 
[mm]

Vonószemes  
kormányrúd  

hossz 
[mm]

Kb.  
súly 

(nettó) 
[kg]

TF.TTF06 JTLB 6 K 6000 8 85 x 85 110 150 1000 560-960 5x 760 x 1240 600 x 280 990 46,00
TF.TTF14 JTLB 14 K 14000 16 85 x 85 110 150 1400 660-1340 5x 1070 x 1580 1000 x 590 1120 104,00
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Állítható és kormányozható nehézteher szállító zsámolyok

Tandem nehézteher szállító zsámolyok



Nehézteher szállító rendszer 120 tonna szállított súlyig

■	 A nagy teherbíráshoz képest példátlanul 
kicsi és könnyű szállítózsámolyok

■	 A kerékkazetták mechanikus lengő-
csapágyazása, amely az összes görgőt és a 
padlót egyenletesen terheli

GIGANT rörgő JUWAthan®plus bevo-
nattal (a G sorozatnál)
Az osztott görgők megkönnyítik a kormány-
zást, drasztikusan csökkentik a súrlódási 
erőket (kanyarodáskor), és az utánfutó 
tengelyek még pontosabb nyomvonalon 
futnak. A továbbfejlesztett poliuretán ala-
pú bevonat 30%-kal csökkenti a gördülési 
ellenállást, és 35% súlycsökkentés ered-
ményez görgőnként.

SiP 
cikk- 
szám 

Megne-
vezés 

 

Teher-
bírás  

[kg]

Görgők 
száma 

 
[darab] 

Görgő  
méret  
(Ø x H) 
[mm]

Beépítési 
magas-

ság
[mm]

Felfekvő felület  
kazettánként  

H x Sz 
[mm]

Kazetta  
 

[mm]

Összekötő 
rúd  

csuklóval 
[mm]

Kazetta 
állíthatóság  

tól-ig 
[mm]

Felfekvő 
felület  

forgótányér 
[mm]

Kormány- 
mű 

HxSz
[mm]

Vonósze-
mes  

kormányrúd  
hossz [mm]

Súly  
JUWAthan  

plus 
[kg]

09150140 JLB 15 G 15000 12 140 x 59 180 215 565 x 610 1230 90,00
10150140 JFB 15 G 15000 12 140 x 59 180 220 x 120 460 x 205 2 x 1540 415–1300 82,00
09202140 JLB 20 G 20000 16 140 x 59 180 215 565 x 741 1230 96,00
10202140 JFB 20 G 20000 16 140 x 59 180 220 x 200 460 x 285 2 x 1540 475–1300 88,00
09252140 JLB 25 G 25000 20 140 x 59 180 215 590 x 890 1480 128,00
10252140 JFB 25 G 25000 20 140 x 59 180 220 x 120 460 x 330 2 x 1540 530-1300 86,00
09301140 JLB 30 G 30000 24 140 x 59 180 215 750 x 995 1480 135,00
10301140 JFB 30 G 30000 24 140 x 59 180 220 x 200 460 x 400 2 x 1540 530–1300 113,00
09400140 JLB 40 H 40000 8 200 x 170 230 250 650 x 1060 1590 320,00
10400140 JFB 40 H 40000 8 200 x 170 230 395 x 260 740 x 395 2 x 1540 585-1155 289,00
09600140 JLB 60 H 60000 8/8 200 x 170/85 230 250 650 x 1400 1590 450,00
10600140 JFB 60 H 60000 8/8 200 x 170/85 230 395 x 260 740 x 580 2 x 1540 585-1155 410,00
09800140 JL 80 H 80000 16 200 x 170 240 250 820 x 1900 1590 723,00
10800140 JFB 80 H 80000 16 200 x 170 240 400 x 260 750 x 820 2 x 3000 830–2530 565,00
10912140 JFB 120 H 120000 24 200 x 170 240 440 x 300 960 x 830 2 x 3000 830–2530 815,00

 A zsámoly két kazettából áll, összekötő rúddal.

G sorozat Professional Tandem nehézteher szállító zsámolyok

Különböző szélességi méretek és állít-
hatóság külön érdeklődésre!

■	Optimális futási tulajdonságok egyenetlen 
padlón és udvarburkolaton a nagy Ø 140 
mm x 59 mm széles görgőknek köszönhető-
en

■	 Kis peremeken és besüllyesztett síneken 
biztonságos áthalad

■	Dupla alkalmazási lehetőség: egyenként is 
használható. A szállító zsámolyok (felezett 
teherbírással) külön-külön is használha-

■	Minden zsámoly azonnal használatra kész
■	 A kormányművet golyóscsapágyas forgótá-

nyérral és kormányrúddal szállítjuk.

tók, minden további tartozék nélkül
■	 A tandem kormányzott zsámolyokat  

2 vonószemes kormányrúddal szállítjuk.

SiP 
cikk- 
szám 

Megne-  
vezés  

 

Teher- 
bírás 

 
[kg]

Dupla 
görgők 
száma 
[darab]

Méret  
görgő  
(Ø x H) 
[mm]

Beépítési  
magasság 

 
[mm]

Felfekvő  
felület  

forgótányér 
[mm]

Széles 
nyomtáv, 
összekötő  
rúd [mm]

Tandem 
kormányzott 

zsámoly, állítha-
tó tól-ig [mm]

Állít- 
ható 
ság 

[mm]

Méret  
HxSz 

 
[mm]

Kormány- 
mű 

 
[mm]

Vonószemes  
kormányrúd  

hossz 
[mm]

Súly  
JUWAthan  

plus 
[kg]

TF.JTL20G JTL 20 G 20000 16 140 x 59 180 170 1330 900-1230 3x 1260 x 1670 1020 x 440 1230 168,00
TF.JTLB30G JTLB 30 G 30000 24 140 x 59 180 215 1700 1270-1600 3x 1620 x 2200 1328 x 610 1230 283,00
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JLA-e Elektromos hajtású zsámolyok

■	Nincs szükség külön vontatóra
■ 360°-ban forgatható
■ Fokozatmentesen szabályozható sebesség
■ Kompakt külső méretek
■ G sorozatú zsámolyokhoz alkalmas (nem 

részei a szállítási terjedelemnek)
■ Emelés külön érdeklődésre lehetséges
■ LiFePo akku technológia

Az elektromos meghajtású zsámolyok (ideális 
körülmények között teljes terhelés mellett) 
hosszú üzemidőt nyújtanak közvetlen moto-

A hajtások (15 000 kg és 25 000 kg) 
akkui egymással felcserélhetők. A szállítá-
si terjedelem részét képezi egy töltőkészü-
lék és egy kézre álló rádió távvezérlő!

A bemutatott hajtások készletben is kap-
hatók - a hozzávaló zsámollyal együtt!

SiP  
cikkszám 

Megnevezés Vontatha-
tó teher  

[kg]

Teher-
bírás  
[kg]

Görgők 
száma 
[darab]

Görgő méret  
(Ø x H) [mm]

Beépítési 
magasság 

[mm]

Felfekvő 
felület forgóz-
sámoly [mm]

Méretek 
HxSz 
[mm]

Súly akku és  
távirányító 
nélkül [kg]

Súly, akku 
és láda 

[kg]

Súly töl-
tőkészülék 

[kg]

Sebesség 
 

[m/perc]

Üzemidő

[óra]

EFW.5.12.G JLA-e 5/12 G 12000 5000 4 140 x 59 180 150 760 x 880 136 36 3 10,0 3-4
EFW.15.30.G JLA-e 15/30 G 30000 15000 16 140 x 59 180 215 860 x 1200 213 90 16 6,5 5-6
EFW.25.50.H JLA-e 25/50 H 50000 25000 16 200 x 83 230 250 1180 x 1760 593 90 16 10,0 3-4

Twistlock vagy Weld-on cone 

■	 A konténerek biztonságosan és alacsony 
beépítési magasságon mozgathatók

■	Minden ISO konténerhez alkalmas
■	Meghosszabbított, kétrészes nyomtáv-ru-

dakkal (2,26 m) szállítjuk
■	 A tandem kormányművekhez vonószemes 

kormányrúd is tartozik

Twistlock kivitel
Módosított forgózsámoly, ill. zsámolykazetták 
(G sorozat) reteszelhető Twistlock rendszerrel. 
Alak- és erőzáró kapcsolat a zsámolyok és a 
konténer között.

Weld-on Cone kivitel
Módosított forgőzsámolyok, ill. zsámolykazet-
ták (K sorozat) a nem reteszelhető konténer 
csatlakozással. Csak alakzáró kapcsolat a 
zsámoly és a konténer között

SiP  
cikkszám

Megnevezés  Beépítési magasság 
(min./max.) [mm]

ISO méret 
[mm]

Méretek HxSz 
[mm]

W.JTLB.14K Weld-on Cone JTLB 14 K WOC készülékhez 110 - 170 2260 1070 x 2850
W.JFB.14K Weld-on Cone JFB 14 K WOC készülékhez 110 - 170 2260
T.JTL.20G Twistlock JTL 20 G TL készülékhez 215 - 300 2260 1260 x 2700

T.JTLB.30G Twistlock JTLB 30 G TL készülékhez 215 - 300 2260 1620 x 3000
T.JFB.20G Twistlock JFB 20 G TL készülékhez 215 - 300 2260
T.JFB.30G Twistlock JFB 30 G TL készülékhez 215 - 300 2260

ros hajtással és a rövid töltési idővel: 2,5 óra 
(JLA-e 5/12 G) és 1,5 óra (JLA-e 15/30 G és 
JLA-e 25/50 H, gyorstöltővel).
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50 t szállítható súlyig

Mozgasson biztonságosan akár 60 tonnás konténereket is!



Hidraulikus emelő 

■	Optimális a teherhez igazítható a billent-
hető körömnek köszönhetően

■ Alacsony karbantartási költségek a levehe-
tő szivattyúegység miatt

■ Jelentős mértékű súrlódás csökkentés a 
mozgatható, cserélhető csúszópapucsok-
nak köszönhetően – minden üzemálla-
potban lényegesen nagyobb felület áll 
rendelkezésre az erőátvitelhez, mint a 
hagyományos eszközöknél

■ Nagyon stabilitás, felemelt állapotban is
■ Rendkívül könnyű, nagy teljesítmény 

mellett

SiP 
cikkszám 

Teher- 
bírás 

 
[kg]

Emelési 
magas-

ság 
[mm]

Legkisebb 
aláfog. mag. 
körömmel 

[mm]

Legnagyobb 
aláfog. mag.  
a körömmel  
h1 + V [mm]

Állítható- 
ság 

V köröm 
[mm]

Fej aláfogási  
magasság 

H1 lap 
[mm]

Köröm  
szélesség 

elől 
[mm]

Hasznos  
köröm- 

mélység nL 
[mm]

Talpak hossza  
előre 

billentve 
[mm]

Talpak hossza  
oldalra  
fordítva 

[mm]

SzxM 
 
 

[mm]

Henger  
térfogat 

 
[cm³]

Kb. súly  
(nettó) 

 
[kg]

HH.0050.0N 6000 140 12 157 6 x 29 245 50 50 326 311 233 x 280 176 23,00
HH.0100.0N 10000 150 15 180 5 x 41 275 60 55 346 330 247 x 310 300 29,00
HH.010K.0N 10000 108 15 138 4 x 41 235 60 55 346 330 247 x 235 210 26,00
HH.0150.0N 15000 175 20 205 5 x 46 310 80 66 415 401 300 x 310 495 48,00
HH.0200.0N 20000 190 20 225 5 x 51 340 80 66 425 405 322 x 340 731 60,00

Max 50 t teherbírású emelők külön érdeklődésre szállíthatók!

Hidraulikus emelő készlet és tartozékok

■	 180°-ban elforgatható tolóka a talpakkal 
vagy anélkül való emeléshez

■	Nagy teherbírás kis önsúly mellett
■	 Különálló szivattyú, így rugalmasan és a 

legszűkebb helyen is használható
■	 Lehetővé teszi a vízszintes irányú munka-

végzést

SiP 
cikkszám 

Megnevezés 
 

Üzemi nyo-
más (max.) 

[bar]

Teherbírás 
 

[kg]

Emelési mag. 
a körömmel 

[mm]

HxSzxM 
 

[mm]

Legkisebb aláfog.  
mag. a körömmel 

[mm]

Aláfogási magasság 
a fejlemezzel 

[mm]

Kb. súly 
(nettó) 

[kg]

 Cseppmentes 
gyorscsatlakzó 

[darab] 
HG.0050.15 Emelő 5000 250 170 x 145 x 350 15 350 10,00
HG.0100.20 Emelő 10000 260 205 x 200 x 370 20 370 19,00
HG.0102.20 Emelő 10000 288 205 x 200 x 265 20 265 19,00
HS.2050.15 Emelő készlet 2 x 5000 250 15 350
HS.2100.20 Emelő készlet 2 x 1000 260 20 370
HS.2102.20 Emelő készlet 2 x 1000 288 20 265
HD.2000.02 Magasnyomású tömlő 700 2000 2
HD.3000.02 Magasnyomású tömlő 700 3000 2
HD.4000.02 Magasnyomású tömlő 700 4000 2
HD.5000.02 Magasnyomású tömlő 700 5000 2

A HS készletek a következőkből állnak: 2 emelő (használatiminta-oltalom No. G 93 12 940.8), szivattyú és 2 tömlő (2, ill. 3 m)

463Hidraulikus emelők ANYAGMOZGATÁS-/RAKTÁRTECHNIKA

Nehéz terhek biztonságos emelése

Könnyen szállítható mobil emelő készlet



secutex-ütközésvédő

A secutex egy kiváló poliuretán elasztomer a 
fizikai és kémiai tulajdonságok különösen ked-
vező kombinációjával:

Magas szerkezeti szilárdság
Más vegyi anyagokhoz képest a secutex extrém 
szakítószilárdsággal rendelkezik. A secutex 
anyag eredeti hosszának 500%-ára nyújtható 
anélkül, hogy elszakadna.

Az új páros különleges esetekre

secutex-Tropic és secutex-Heat
A secutex emelőhevedere-
ket és a secutex védőtöm-
lőket évek óta használják 
az iparban éles peremű 
terhek kíméletes emelé-
sére. Azonban a jól ismert secutex bevonat 
nem mindig optimális speciális környezeti 
feltételek között.

secutex-Tropic
Vágásálló egzotikus üzemi körülmények kö-
zött. A secutex emelőhevederek és a secutex 
védőtömlők az elmúlt években világszerte 
elterjedtek. Ha azonban a secutex termé-
keket szubtrópusi éghajlatú országokban 
használják, viszonylag rövid használat után 
láthatóvá válnak az anyag elváltozásai. A 

Különlegesen rugalmas
A hagyományos gumihoz képest a secutex lé-
nyegesen nagyobb rugalmasságot nyújt. A 
secutex még szélsőséges hőmérséklet-ingado-
zások mellett is rugalmas marad.

Extrém kopásállóság
A secutex anyag szinte elnyűhetetlen. A nedves 
kopásállósági szilárdság tesztben a secutex jó 
néhány fémet is megelőzött.

Előnyei:
■ Munkavégzési biztonság a felhasználó 

számára 
■ Megbízható munkafolyamat
■ A biztonságos kezelés felgyorsítja a 

munkafolyamatok
■ Kevesebb anyagi kár
■ A törvényi előírások garantált betartása

ÜtközésvédelemTekercs tárolásKibélelés Hengerek/tekercsekVillaszárak védelme

magas páratartalom hőmérséklettel és erős 
napsugárzással kombinálva lebontja a poliu-
retánt (hidrolízis), törékennyé és rideggé válik. 
Az újonnan kifejlesztett secutex-Tropic anyag 
tulajdonságai jelentősen javultak a hidrolízis 
ellen, ezért a szubtrópusi éghajlatú országok-
ban is problémamentesen használható. A me-
chanikai szilárdsági értékek valamivel rosz-
szabbak, mint a secutex esetében, a bevonat 
minden ismert secutex termékkel használható 
megfelelő vásárlási mennyiség esetén.

secutex-Heat 
Egy réteggel jobb, meleg helyzetben is. Különö-
sen a meleg alkatrészeket kell óvatosan emelni, 
a felület lágyabb és gyakran még védelem 
nélküli. Magasabb hőmérsékleten az ismert 
secutex anyag azonban egyre lágyabb és ke-

vésbé ellenálló, így a secutex megengedett 
üzemi hőmérséklete 100°C-ra korlátozott. A 
secutex-Heat az új elasztomer anyag, amely 
maximum 140°C üzemi hőmérsékletre al-
kalmas. Textil függesztékkel kombinálva a 
teherhordó emelőhevederek és körkötelek 
megengedett legnagyobb üzemi hőmérsék-
letét is be kell tartani. Ezzel kapcsolatban 
szívesen segítünk Önnek tanácsadással. 

A secutex-Heat nem áttetsző, és a poliuretán 
anyagot a jobb azonosítás érdekében pirosra 
színezik.

Példák 
ütközésvédelmi 
felhasználásra

PUR változatok és különféle felületek
SIP | Spezialprodukte
Prall-, Schall- und Oberflächenschutzprodukte

PUR-Variaten Diverse Oberflächen

Sima

SIP | Spezialprodukte
Prall-, Schall- und Oberflächenschutzprodukte

PUR-Variaten Diverse Oberflächen

Köszörült

SIP | Spezialprodukte
Prall-, Schall- und Oberflächenschutzprodukte

PUR-Variaten Diverse Oberflächen

Szövet

SIP | Spezialprodukte
Prall-, Schall- und Oberflächenschutzprodukte

PUR-Variaten Diverse Oberflächen

Piramis
■ Shore A 55° sárga 
■ Shore A 75° áttetsző
■ Shore A 75° sárga 
■ Shore A 90° sárga 
■ Shore A 90° piros 
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Átfogó védelem berendezések, gépek és emberek számára



SiP  
cikkszám

Vastagság 
[mm]

Szélesség 
[mm]

LO.10.050.0 10 50
LO.10.070.0 10 70
LO.10.100.0 10 100
LO.10.120.0 10 120
LO.10.150.0 10 150
LO.10.200.0 10 200
LO.15.050.0 15 50
LO.15.070.0 15 70
LO.15.100.0 15 100
LO.15.120.0 15 120
LO.15.150.0 15 150
LO.15.200.0 15 200
LO.20.050.0 20 50
LO.20.070.0 20 70
LO.20.100.0 20 100
LO.20.120.0 20 120
LO.20.150.0 20 150
LO.20.200.0 20 200
LO.30.050.0 30 50
LO.30.070.0 30 70
LO.30.100.0 30 100
LO.30.120.0 30 120
LO.30.150.0 30 150
LO.30.200.0 30 200

A fenti cikkeket szabványos 5 m hosszúságban adtuk 
meg.

A secutex ütközésvédelem a belső perforált 
fémlemezzel többféleképpen felcsavarozható 
vagy szegecselhető. Így pillanatok alatt uni-
verzális ütközésvédelmet alakíthat ki. Kérjük, 
vegye figyelembe a rögzítési lehetőségeket.

Előnyök
■	 A perforált lemezbetét megakadályozza a 

hosszanti és keresztirányú nyúlást
■	 Könnyű rögzítés csavarokkal vagy szege-

csekkel

Példák
■	 Felfogó vályúk és lemezládák
■	 Tárolóhelyek
■	 Tekercsemelők
■	 Targoncák
■	 Sarokvédelem, fal- és felületvédelem

A következő ütésvédelmi fajtákban kapható
■	 secutex-Normal [75° Shore A]
■	 secutex-Gelb [55°, 75°, 90° Shore A]
■	 secutex-Rot Heat [90° Shore 90 A]

SiP  
cikkszám

Vastagság 
[mm]

Szélesség 
[mm]

LF.10.050.0 10 50
LF.10.070.0 10 70
LF.10.100.0 10 100
LF.10.120.0 10 120
LF.10.150.0 10 150
LF.10.200.0 10 200
LF.15.050.0 15 50
LF.15.070.0 15 70
LF.15.100.0 15 100
LF.15.120.0 15 120
LF.15.150.0 15 150
LF.15.200.0 15 200
LF.20.050.0 20 50
LF.20.070.0 20 70
LF.20.100.0 20 100
LF.20.120.0 20 120
LF.20.150.0 20 150
LF.20.200.0 20 200
LF.30.050.0 30 50
LF.30.070.0 30 70
LF.30.100.0 30 100
LF.30.120.0 30 120
LF.30.150.0 30 150
LF.30.200.0 30 200

A fenti cikkeket szabványos 3 m hosszúságban adtuk 
meg.

Ha a felcsavarozás vagy felhegesztés nem le-
hetséges, az ütközésvédelmet a secutex spe-
ciális ragasztóval lehet felragasztani. Kérjük, 
vegye figyelembe a rögzítési lehetőségeket.

Előnyök
■	Ragasztással (szinte) bárhol használható
■	Nincs szükség fúrásra vagy hegesztésre
■	Nagyon kopás- és vágásálló - hosszabb 

élettartam

Példák
■	Hűtőházak
■	 Lakkozott, furnérozott falak és felületek
■	 Acélszerkezet gyártás

A következő ütésvédelmi fajtákban kapható
■	 secutex-Normal [75° Shore A]
■	 secutex-Gelb [55°, 75°, 90° Shore A]
■	 secutex-Rot Heat [90° Shore 90 A]

SPL-F secutex ütközésvédő, lapos, perforált fémbetéttel 

SP-F secutex ütközésvédő, lapos, perforált fémbetét nélkül

Ütésvédelem Védő termékek ANYAGMOZGATÁS-/RAKTÁRTECHNIKA

Csavarozáshoz és szegecseléshez

Ragasztáshoz

Felület változatok
■	 Sima
■	 Szövet
■	 Piramis
■	 Köszörült
■	 Erősen köszörült

Felület változatok
■	 Sima
■	 Szövet
■	 Piramis
■	 Köszörült
■	 Erősen köszörült

465



SPL-F Soft  secutex ütközésvédő Soft, lapos, perforált fémbetéttel

SPL-HP secutex ütközésvédelő üreges profillal

ANYAGMOZGATÁS-/RAKTÁRTECHNIKA Védő termékek Ütésvédelem

Aktív csillapító ütközésvédelem

A secutex-Soft egy önmagában stabil, mégis 
aktívan csillapító hatású poliuretán hab. A 
tehermenetesítés után a hab azonnal visz-
szanyeri eredeti alakját. A hab rugalmas 
csillapító rétege különösen alkalmas érzékeny 
árukhoz és egyenetlen felületű tárgyakhoz. A 
secutex-Soft "Powerflex" változat esetében a 
felület védett szennyeződés részecskéknek és 
folyadékoknak a habba való bekerülése ellen. 
Ezen felül megvédi a nyitott pórusú anyagot 
a kopástól anélkül, hogy elveszítené rugalmas 
tulajdonságait.

SiP  
cikkszám

Vastagság 
[mm]

Szélesség 
[mm]

FS.15.050.0 15 50
FS.15.070.0 15 70
FS.15.100.0 15 100
FS.15.120.0 15 120
FS.15.150.0 15 150
FS.15.200.0 15 200
FS.20.050.0 20 50
FS.20.070.0 20 70
FS.20.100.0 20 100
FS.20.120.0 20 120
FS.20.150.0 20 150
FS.20.200.0 20 200
FS.30.050.0 30 50
FS.30.070.0 30 70
FS.30.100.0 30 100
FS.30.120.0 30 120
FS.30.150.0 30 150
FS.30.200.0 30 200

A fenti cikkeket szabványos 3 m hosszúságban adtuk 
meg.

Az üreges kamrák különösen magas gyűrődési 
zónát kínálnak. A különösen ellenálló ütközés-
védelem a terhelést követően visszanyomja 
a profilt az eredeti alakjába. A robusztus ki-
alakítás csillapítja az ütközési zajt és védi az 
érzékeny árukat. 

SiP 
cikkszám

Át- 
mérő 
[mm]

Lyukak  
száma 
[darab]

Vastag-
ság 

[mm]

Széles-
ség 

[mm]
HP.01.02.00 20 1 40 30
HP.01.03.00 30 1 50 40
HP.01.04.00 40 1 60 50
HP.01.05.00 50 1 70 60
HP.02.02.00 20 2 40 60
HP.02.03.00 30 2 50 80
HP.02.04.00 40 2 60 100
HP.02.05.00 50 2 70 120
HP.03.02.00 20 3 40 90
HP.03.03.00 30 3 50 120
HP.03.04.00 40 3 60 150
HP.03.05.00 50 3 70 180
HP.04.02.00 20 4 40 120
HP.04.03.00 30 4 50 160
HP.04.04.00 40 4 60 200
HP.04.05.00 50 4 70 240
HP.05.02.00 20 5 40 150
HP.05.03.00 30 5 50 200
HP.05.04.00 40 5 60 250
HP.05.05.00 50 5 70 300

A fenti cikkeket szabványos 3 m hosszúságban adtuk 
meg.

Előnyök
■	 Különösen alkalmas érzékeny árukhoz
■	Ütköző és csillapító réteg optimálisan az 

alkalmazáshoz igazítva
■	Nagymértékű zaj-/hangcsökkentés 

Példák
■	Megfogók a téglaiparban
■	Ütköző profil a csőgyártás számára
■	Ütköző profil villák védelmére a téglaipar 

számára 

secufoam változatok 
■	 Zöld habkeménysége 1 habvastagság 

(mm) 5/10/15/20
■	 Kék habkeménysége 2 habvastagság (mm) 

5/10/15/20
■	 Sárga habkeménysége 3 habvastagság 

(mm) 10/20 

PUR változatok 
■	 secutex-Transparent 75° Shore A
■	 secutex-Gelb 55°/75°/90° Shore A
■	 secutex-Rot Heat 90° Shore A 

változatok 
■	 Perforált lemez betéttel
■	 Perforált lemez betét nélkül

Előnyök
■	Nagyon erős csillapítás 
■	 Erős zajelnyelés
■	Rendkívül kopásálló 

Példák 
■	Ütköző profil a csőgyártás számára
■	Ütközésvédelem targoncákhoz
■	 Sarok- és oszlopvédelem
■	 Lábazatvédő  

PUR változatok 
■	 Standard secutex-Transparent 75° Shore A
■	 secutex-Gelb 55°/75°/90° Shore A
■	 secutex-Rot Heat 90° Shore A  

változatok 
■	 Standard perforált betéttel
■	 Perforált lemez betét nélkül

■	 Kiöntött elemek
■	 secutex-SPL-Soft Powerflex felülettel (SPL-

Soft-P1)
■	 secutex-Soft secutex felülettel (Soft-S1)
■	 secutex-Soft Powerflex felület (Soft-P1)
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SP-HS  secutex csévélő tüske harisnya

SPG-WP secutex forgató szőnyeg

Ütésvédelem Védő termékek ANYAGMOZGATÁS-/RAKTÁRTECHNIKA

A belső átmérő növelése 

Megakadályozza az ellenőrizetlen elcsúszást és kíméletes forgatást biztosít

A csévélő berendezéseken időnként a szoká-
sosnál nagyobb belső átmérőjű tekercseket is 
fel kell dolgozni. Ilyenkor a secutex orsóharis-
nya egyszerű és rugalmas megoldást kínál a 
problémára.
A belső átmérő növelése 
A praktikus secutex csévélő harisnyát egysze-
rűen fel kell húzni a tekercstüskére, és annak 
sugarát a kívánt méretre növeli. Nincs szük-
ség a részszegmensek nehézkes összeszere-
lésére. 

SiP  
cikkszám

Belső  
átmérő

[mm]

Külső  
átmérő 

[mm]
SPHS.390490 390 490
SPHS.490590 490 590

Ha nem állnak rendelkezésre rögzített eszkö-
zök, például fordító asztalok, akkor a teker-
cseket és a nagy gépalkatrészeket általában 
secutex védőtömlővel forgatjuk. A forgatási 
művelet során a teher alsó széle "gördül" 
a padlón. A nehéz teher csúszós felületen 
ellenőrizetlenül elcsúszhat. Az értékes mun-
kadarabok sérülése gyakran elkerülhetetlen. 
A secutex forgató szőnyeg száraz felületen 
csúszásgátló hatású. Az elasztikus secutex 

SiP 
cikkszám

 Vastagság
[mm]

Hossz 
[m]

WP2.0400. 20 0,4
WP2.0500. 20 0,5
WP2.0600. 20 0,6
WP2.0700. 20 0,7
WP2.0800. 20 0,8
WP2.0900. 20 0,9
WP2.1000. 20 1,0
WP3.0400. 30 0,4
WP3.0500. 30 0,5
WP3.0600. 30 0,6
WP3.0700. 30 0,7
WP3.0800. 30 0,8
WP3.0900. 30 0,9
WP3.1000. 30 1,0
WP5.0400. 50 0,4
WP5.0500. 50 0,5
WP5.0600. 50 0,6
WP5.0700. 50 0,7
WP5.0800. 50 0,8
WP5.0900. 50 0,9
WP5.1000. 50 1,0

rendkívül vágás- és kopásálló, a szélességi 
szövetbetét megakadályozza a szőnyeg nyúl-
ását. 20 mm, 30 mm vagy 50 mm vastagsá-
gával a secutex forgató szőnyeg nehéz terhek 
és "éles peremek" esetén is optimális megol-
dást nyújt.

Előnyök
■	Nincs ellenőrizetlen elcsúszás
■	Rendkívül vágásálló

Benyomódási pontok megakadályozása
A secutex anyag jó súrlódásának köszönhető-
en a tekercs nem csúszik át, a rányomó erők 
részben jelentősen csökkenthetők. Megakadá-
lyozzák az első tekercsmenet tipikus benyomó-
dásait, jelentősen csökken a selejt.

Előnyök 
■	Rendkívül kopásálló
■	Olajálló
■	 A bemeneti kúp megkönnyíti a tekercsek 

felfűzését

Opcióként kapható
■ Felületszerkezet olajos vagy nedves terhelé-

sekhez vagy aljzatokhoz
■ Forgató munkahely padlóburkolataként
■ Egyedi megjegyzések és jelölések 
■ Hőálló "secutex Heat" ütésvédelemből ké-

szült (140 °C hőmérsékletig)
■ Fogantyúval
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secutex-securoll Innovatív henger és görgő bevonat

A securoll anyaggal a secutex egy speciálisan 
hengerekhez és görgőkhöz kifejlesztett bevo-
natot kínál, amelyet öntőformába öntenek ki, 
vagy közvetlenül a hengermagra visznek fel. A 
termék kifejlesztése során felhasználták a se-
cutex mindenféle bevonattal szerzett széles-
körű tapasztalatait.

A secutex a securoll termékek nagy választé-
kát kínálja szinte minden alkalmazáshoz. Az 
anyag keménysége 55° - 90° Shore lehet. Az 
innovatív eljárás garantálja a bevonat nagy-
fokú precizitását nagyon alacsony tűrésekkel, 
valamint optimális és tartós kötést képez a 
henger- és görgőmag és a securoll anyaga kö-
zött. Ez biztosítja a securoll anyaggal bevont 
hengerek és görgők nagy mechanikai terhelhe-
tőségét és kopásállóságát. 

securoll + secutex-Heat 
Hőálló kivitelű ütközésvédelem. 
140°C hőmérsékletig való alkal-
mazásra.

Speciális réteg hengerekhez és görgőkhöz

Különösen rugalmas
A hagyományos gumihoz képest a securoll lé-
nyegesen nagyobb rugalmasságot nyújt. Az 
anyag még szélsőséges hőmérséklet-ingado-
zások esetén is rugalmas marad.

Szerkezeti szilárdság
Más vegyi anyagokhoz képest a securoll ext-
rém szakítószilárdsággal rendelkezik. A secu-
tex anyag eredeti hosszának 500%-ára nyújt-
ható anélkül, hogy elszakadna.

Olajállóság
A securoll érzéketlen a legtöbb szokásos olajjal 
szemben.

Extrém kopásállóság
A nedves kopásállósági szilárdság tesztben a 
securoll jó néhány fémet is megelőzött.

secutex görgők cserélhető maggal
A securoll görgők egyszerű felépítésű acél cse-
rélhető maggal, két oldallemezzel és a szüksé-
ges központi tengellyel rendelkeznek.
A cserélhető alaptesteket külön, rendkívül 
kopás- és vágásálló secutex anyagból öntik. A 
két oldallemezt és a központi tengelyt a secu-
tex cserélhető alaptesthez illesztik és össze-
csavarozzák.
Bármilyen méret és alak kialakítása problé-
mamentes. A meglévő öntőformában nagyon 
rövid időn belül elkészíthetők a szükséges cse-
rélhető secutex alaptestek. 

Műszaki kivitelek
 

     

Felületek sima érdes réselt  
Terhelési keménység 55° Shore A 75° Shore A 90° Shore A  
Betétek betét nélkül    
Bevonat alak hengeres hordós kúpos megrendelői rajz szerint
Max. méret hossz: 1800 mm Ø: 350 mm vastagság: min. 

3 mm
speciális méretek egyeztetés 
szerint

Göregő-/hengermag külön érdeklődésre 
szállítható

     

Mit nyújt a securoll?
■ Magas kopásállóság
■ Különböző Shore keménységek
■ Hőállóság
■ Alacsony tűrések
■ Különböző felületek
■ Speciális alakok

Bevonatos hengerek és görgők 
■ Zajcsökkentés 
■ Anyagkímélő
■ Hosszú élettartam
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Az ütközésvédelem hiányából adódó ká-
rok egy termék összköltségének jelentős 
részét teszik ki. A fő okok a figyelmetlen-
ség, a hanyagság és a szakszerűtlen ke-
zelés. Ezek az árukban és a készletben  
keletkező károk elkerülhetők. A secutex-Coilpro-
tect optimális megoldást nyújt a tekercsek 
és huzalkötegek biztonságos kezelésére,  
hatékony szállításra és a kíméletes táro-
lására. A feldolgozó berendezésnél a te-
kercseket a feldolgozáshoz álló helyzetben 
kell előkészíteni. A tekercsek felborulása 
gyakran súlyos munkahelyi balesetet okoz. 
Egyre fontosabbá válik a megtermelt vagy 
a további feldolgozásra szánt fémlemez  

tekercsek védelme. Leggyakrabban a 
szakszerűtlen kezelés és a helytelen tá-
rolás okoz az érzékeny lemeztekercseken 
benyomódásokat. Ezek pedig a későbbi-
ekben jelentős problémákat okozhatnak 
a feldolgozás során. Neves autógyártók  
azt megállapították, hogy a benyomódások 
egészen a hatodik rétegig kimutathatók. Ez 
jelentős problémákhoz és többletköltséghez 
vezet a lemezek alakítása során.

A secutex egy kiváló fizikai és kémiai tulajdon-
ságokkal rendelkező poliuretán elasztomer, 
amely szinte bármilyen alakra formálható:

Magas szerkezeti szilárdság
Más vegyi anyagokhoz képest a secutex rend-
kívül szakadásálló. A poliuretán eredeti hosz-
szának 500%-ára nyújtható anélkül, hogy 
elszakadna.

Különösen rugalmas
A hagyományos gumihoz képest a secutex lé-
nyegesen nagyobb rugalmasságot nyújt, ext-
rám hőmérséklet-ingadozás esetén is.

Extrém kopás- és dörzsölésállóság
A secutex anyag szinte elnyűhetetlen. A ned-
ves kopásállósági szilárdság tesztben a secu-
tex jó néhány fémet is megelőzött.

Tekercskezelés Védő termékek ANYAGMOZGATÁS-/RAKTÁRTECHNIKA

Tekercstároló a kíméletes tekercskezeléshez 

secutex-Coilprotect Semi acélból, alacsony kivitelben

secutex-Coilprotect Altus acélból, magas kivitelben

Robusztus konstrukció tekercsek tartós tárolására

Magas kivitelű secutex tekercstároló a teker-
csek hosszú távú tárolására. A Coilprotect 
Altus csak tekercsemelő horoggal és teker-
csfogóval rakodható. A határoló rudak közép/
közép raszter-távolsága 125 mm. A határoló 
rudak a szállítási terjedelem részét képezik.

Előnyök
■	 Különösen robusztus konstrukció
■ Tartós tárolásra alkalmas
■ A minőségi tekercsek védelme secutex 

Változatok
■ Ütközésvédő betét hőálló "secutex-Heat" 

ütközésvédő anyagból
■ Bevonattal ellátott határoló rudak
■ Különböző hosszúságokban kapható
■ Szállítókocsi a határoló rudak számára
■ Végbak ferde és függőleges tároláshoz

SiP  
cikksz. 

Átmérő 
[mm]

Magas-
ság [mm]

Széles-
ség mm]

Hossz 
[m]

SCS.080.0S 1200 - 2400 206 1225 3,00
TW.ASS.00.0 Szállítókocsi a határoló rudak számára

ütközésvédelemmel
■ Olajfelfogó teknő és rögzítő  

fúratok
■ Abszolút stabil
■ Tökéletesen véd legurulás ellen

Alacsony kivitelű secutex tekercstároló a 
tekercsek hosszú távú tárolására. A secu-
tex-Coilprotect Semi tekercsemelő horoggal/
fogóval, valamint villástargoncával is rakod-
ható. A határoló rudak közép/közép raszter-tá-
volsága 100 mm. A határoló rudak a szállítási 
terjedelem részét képezik.

Előnyök 
■ Különösen robusztus konstrukció
■ Tartós tárolásra alkalmas
■ A minőségi tekercsek védelme  

secutex ütközésvédelemmel
■ Rögzítő furatok
■ Abszolút stabil
■ Tökéletesen véd legurulás ellen

Változatok 
■ Ütközésvédő betét hőálló "secutex-Heat" 

ütközésvédő anyagból
■ Bevonattal ellátott határoló rudak
■ Különböző hosszúságokban kapható

SiP  
cikksz. 

Átmérő 
[mm]

Magas-
ság [mm]

Széles-
ség mm]

Hossz 
[m]

SCS.S80.0S 800 - 2000 80 675 3,00
TW.ASS.00.0 Szállítókocsi a határoló rudak számára

■ Szállítókocsi a határoló rudak számára
■ Végbak ferde és függőleges tároláshoz

Más hosszúságok is szállíthatók.

Más hosszúságok is szállíthatók.
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ANYAGMOZGATÁS-/RAKTÁRTECHNIKA Védő termékek Tekercskezelés

secutex tekercsszőnyeg az ideiglenes tároláshoz

secutex drótköteg szőnyeg az ideiglenes tároláshoz

Könnyen és rugalmasan kezelhető

Szőnyeg keresztirányú hornyokkal az elcsúszás megakadályozására

A könnyű és mobil tekercsszőnyeg tekercsek 
ideiglenes tárolására készült. Praktikus hasz-
nálat. Segítségével gyorsan és rugalmasan 
alakíthatók ki ideiglenes tároló helyek, vagy 
szűk keresztmetszet esetén bővíthetők a meg-
lévő tárolók. 

Előnyök 
■	 Kézzel könnyen elhelyezhető
■	Gyakorlatilag elpusztíthatatlan, mivel 

tömör secutex anyagból öntéssel készült
■	Olaj- és kenőanyagálló

Változatok 
■	Hordfogantyú és olajelvezető csatorna
■	Hőálló "secutex Heat" ütésvédelemből 

készült profil (140°C hőmérsékletig)
■	Rögzítő furatok
■	 Ferde fej és végzáró elem villástargoncával 

való ráhajtáshoz
■	 Különböző hosszúságokban kapható

SiP  
cikkszám 

Átmérő 
[mm]

Magasság 
[mm]

Szélesség 
[mm]

Hossz 
[m]

SCM.A.08.14 800 - 1400 30 400 3,0
SCM.B.10.16 1000 - 1600 43 400 3,0
SCM.C.12.18 1200 - 1800 54 400 3,0Opcióként olajlevezető csatornával

A bevált secutex huzalköteg szőnyeg megbíz-
hatóan megakadályozza a karcolásokat és 
benyomódásokat. A könnyű szőnyeg gyorsan 
elhelyezhető. A felhasználók különösen dicsé-
rik az új csúszásgátlót. Az egyes huzalkari-
kák beakadnak a keresztirányú hornyokba, a 
huzalkötegek így nem csúsznak el, és nincs 
szükség plusz kötegelésre. 

Előnyök 
■	 Kézzel könnyen elhelyezhető
■	Gyakorlatilag elpusztíthatatlan, mivel 

tömör secutex anyagból öntéssel készült
■	Olaj- és kenőanyagálló

Változatok 
■	Hordfogantyú és olajelvezető csatorna
■	Hőálló "secutex Heat" ütésvédelemből 

készült profil (140°C hőmérsékletig)
■	Rögzítő furatok 
■	 Ferde fej és végzáró elem villástargoncával 

való ráhajtáshoz
■	 Különböző hosszúságokban kapható

SiP  
cikkszám

Átmérő 
[mm]

Magasság 
[mm]

Szélesség 
[mm]

Hossz 
[m]

DM.0400.00 max. 1800 54 400 3,0
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secutex villavédő papucsok Villaszárak védelme ANYAGMOZGATÁS-/RAKTÁRTECHNIKA

SZ-S1 secutex villavédő papucs

SZ-SSL secutex villavédő papucs

Standard kivitel rugalmas csúccsal 

Nagy teherbírású kivitel acél csúccsal 

A secutex villástargonca termékei a legma-
gasabb szintű funkcionalitást és biztonságot 
nyújtják, amely messze meghaladja a DIN EN 
és BG előírások által megkövetelt szintet. Így 
a secutex termékekkel csökkentheti a kocká-
zatokat és növelheti a biztonságot. Euróban és 
centben megtérülő előnyök.

■ Nagyfokú stabilitás
■ Az üzemi folyamatok  

fokozott biztonsága
■ Biztonságos és hatékony kezelés
■ Nagy biztonsági tartalékok

A secutex villavédő tulajdonságai

1. Csúszásgátló
A secutex bevonat poliuretánból készült. A 
secutex bevonat nagy súrlódása miatt a te-
her biztonságosan fekszik a villaszárakon. A 
rakomány lecsúszásának veszélye jelentősen 
csökken.
2. Zajcsökkentő
A secutex villavédő termékek használatával a 
teher és a targoncavillák érintkezési felületére 
csillapító, rugalmas secutex anyag kerül. Így 
eleve nem keletkezhet zaj.
3. Kopásálló
A secutex anyag rendkívül robusztus és stabil. 
A hosszú élettartam jelentős költségcsökken-
tést eredményez.
4. Könnyen felszerelhető
Kímélje meg magát a nehézkes szereléstől: a 
secutex villavédő termékek könnyen rögzíthe-
tők a villán. A villavédő papucsok egyszerűen 
feltolhatók a villára, villahosszabbítókon pe-
dig csappal és sasszeggel rögzíthetők.
A normál kivitel rugalmas használatra ké-

Külön érdeklődésre secutex 
secugrip 90° és nemesacél kivitelben (pl. 
az élelmiszeripar számára).

SiP 
cikkszám

Villaszár szélesség 
[mm]

Villahossz 
[mm]

SZ.N0.08.10 80 1000
SZ.N0.09.10 90 1000
SZ.N0.10.10 100 1000
SZ.N0.11.10 110 1000
SZ.N0.12.10 120 1000
SZ.N0.00.10 Felár 10 mm 1000

Az SZ-SSL egy kifejezetten fokozott igénybe-
vételre kifejlesztett villavédő papucs. Az acél 
csúccsal ellátott robusztus profilacél konst-
rukció kifejezetten kemény, folyamatos hasz-
nálatra készült.

SiP  
cikkszám

Villaszár szélesség 
[mm]

SZ.S0.08.10 80
SZ.S0.09.10 90
SZ.S0.10.10 100
SZ.S0.11.10 110
SZ.S0.12.10 120
SZ.S0.00.10 10 mm hosszabbítás

Felület struktúrák
■	 Vizes, olajos vagy jeges környezetben való 

különleges alkalmazásokhoz speciális 
felületeket kínálunk.

Felület struktúrák
■ Sima
■ Köszörült
■ Erősen köszörült

Kérjük, vegye figyelembe: A villavédő papu-
csoknak nincs teherhordó funkciója. secutex 
villavédő papucsainkat és villahosszabbító-
inkat CE jelöléssel és használati utasítással 
szállítjuk.

szült. Gyors és egyszerű kezelést kínál, és a 
legtöbb alkalmazáshoz optimális. A speciá-
lisan kifejlesztett "flexo csúcs" védi a rako-
mányt és a villavédőt.

Felület struktúrák
■ Vizes, olajos vagy jeges környezetben való 

különleges alkalmazásokhoz speciális 
felületeket kínálunk.

Felület struktúrák
■ Sima
■	 Köszörült
■	 Erősen köszörült

Kérjük, vegye figyelembe: 
A villavédő papucsoknak nincs teherhordó 
funkciója. secutex villavédő papucsainkat és 
villahosszabbítóinkat CE jelöléssel és haszná-
lati utasítással szállítjuk.
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SZ-S2 secutex villavédő a villaháthoz

SZ-F2  secutex fix bevonatos villavédő villaháthoz

SZ-F1  secutex villavédő

A secutex fix villabevonatot akkor érdemes 
választani, ha árukat és termékeket folya-
matosan, biztonságosan és kíméletesen kell 
szállítani. Ez a kivitel optimális védelmet 
nyújt a teher és az emelő készülék számára, 
kis helyigény mellett. A secutex fix bevonat el-
választhatatlanul kapcsolódik a villaszárhoz. 
A villa csúcson található keresztirányú rete-
szelés megakadályozza a secutex bevonat le-
válását. A lekerekített, ferde alak megkönnyíti 
a raklapokba való behajtást. 

Előnyök 
■	Rendkívül kopásálló 
■ Erős zajelnyelés
■ Különösen csúszásgátló 

Változatok
■ Rozsdamentes acél kivitelben is kapható, 

pl. az élelmiszeripar számára

Felület struktúrák
■ Vizes, olajos vagy jeges környezetben való 

különleges alkalmazásokhoz speciális 
felületeket kínálunk. 

Felület változatok 
■ Sima
■ Köszörült

Külön érdeklődésre secutex  
secuGrip90 bevonattal is szállítható.
Opció: Villahát külön érdeklődésre szállít-
ható

SiP  
cikkszám

Villaszár szélesség 
[mm]

Villahossz 
[mm]

SZ.FB.08.00 80 1000
SZ.FB.09.00 90 1000
SZ.FB.10.00 100 1000
SZ.FB.11.00 110 1000
SZ.FB.12.00 120 1000
SZ.FB.00.00 10 mm hosszabbítás 1000

Megrendelési példa: Adja meg a villaszárak szélességét/hosszát! SZ.FB.08.11 
secutex villavédő SZ-F szélesség 80 mm, hossz 1,1 m

A secutex villahátvédő a terhek kíméle-
tes szállítására szolgál. Megakadályozza 
a szállított áru sérülését a szállítás során.  

SiP  
cikkszám

Villaszár szélesség 
[mm]

Villahossz 
[mm]

SZ.S2.08.00 80 400
SZ.S2.09.00 90 400
SZ.S2.10.00 100 400
SZ.S2.11.00 110 400
SZ.S2.12.00 120 400
SZ.S2.00.00 10 mm hosszabbítás 400

Ez a kialakítás optimális védelmet nyújt az 
olyan áruknak, amelyek például túlnyúlnak a 
raklap szélén. A secutex bevonat elválasztha-
tatlanul kapcsolódik a villaháthoz. A perforált 
lemez megakadályozza a villahátról való levá-
lást.

SiP  
cikkszám

Villaszár szélesség 
[mm]

Villahossz 
[mm]

SZ.F2.08.00 80 400
SZ.F2.09.00 90 400
SZ.F2.10.00 100 400
SZ.F2.11.00 110 400
SZ.F2.12.00 120 400
SZ.F2.00.00 10 mm hosszabbítás 400

A villahátvédőt acélpánt rögzíti a villaháton, 
így az könnyen cserélhető.

Fix villaszár bevonat
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SZ-GF  secutex villavédő papucs

SZ-C  secutex villavédő tekercs

Cserélhető villacsúcs tekercsszállító villavédőhöz

■	Nagyfokú stabilitás
■ Biztonságos és hatékony kezelés

A secutex villavédő védi a terhet és a villát. 
A secutex villástargonca termékei a legma-
gasabb szintű funkcionalitást és biztonságot 
nyújtják, amely messze meghaladja a DIN EN 
és BG előírások által megkövetelt szintet. Így 
a secutex termékekkel csökkentheti a kocká-
zatokat és növelheti a biztonságot. Euróban és 
centben megtérülő előnyök.

A secutex villavédő tulajdonságai

Csúszásgátló
A secutex bevonat poliuretánból készült. A 
secutex bevonat nagy súrlódása miatt a te-
her biztonságosan fekszik a villán, jelentősen 
csökken a rakomány elcsúszásának veszélye.

Zajcsökkentő
A secutex villavédő termékek használatával a 
teher és a targoncavillák érintkezési felületére 
csillapító, rugalmas secutex anyag kerül. Így 
eleve nem keletkezhet zaj.

SiP  
cikkszám 

Villaszár szélesség 
[mm]

Villahossz 
[mm]

SZ.GF.08.10 80 1000
SZ.GF.09.10 90 1000
SZ.GF.10.10 100 1000
SZ.GF.11.10 110 1000
SZ.GF.12.10 120 1000
SZ.GF.00.10 10 mm hosszabbítás 1000

SiP  
cikkszám
SZ.COIL.SP 

A secutex tekercsszállító villavédő segítségé-
vel még rugalmasabbá teszi villástargoncá-
ját. A secutex tekercsszállító papuccsal biz-
tonságosan és megbízhatóan szállíthat 
fémlemez tekercseket és huzalgyűrűket. Az 
érintkezési felület sugara pontosan igazodik a 
tekercs belső átmérőjéhez, így megbízhatóan 
elkerülhető az anyagi kár. A secutex bevonat 
nagy súrlódása miatt a teher biztonságosan 

SiP  
cikkszám 

Tekercs belső átmérő (min.) 
[mm]

Villahossz 
[mm]

SZ.COIL.10 500 1000
SZ.COIL.11 500 1100
SZ.COIL.12 500 1200
SZ.COIL.13 500 1300
SZ.COIL.14 500 1400
SZ.COIL.15 500 1500

fekszik a villaszárakon. Szinte lehetetlen a te-
kercs lecsúszása. A bevezető ferde rész köny-
nyű behajtást biztosít a tekercsbe. Miután kí-
méletesen és biztonságosan szállította a 
tekercseket, egyszerűen vegye le a targonca 
villájáról a secutex tekercsszállító villavédőt, 
és használja a targoncát a szokásos módon, 
anélkül, hogy hosszadalmasan különböző vil-
lákat szerelne fel!

Kopásálló
A secutex anyag rendkívül robusztus és stabil. 
A hosszú élettartam jelentős költségcsökken-
tést eredményez.

Opcióként kapható:
■ Rögzítő kengyel

Kérjük, vegye figyelembe: 
A standard kivitelt rögzítő kengyel nélkül szállítjuk!

Alakos elem "nagy kopásállóságú secutex 
anyagból": A secutex villavédő papucs beve-
zető csúccsal a tekercs könnyen felvehető, és 
az elkopott csúcs egyszerűen cserélhető.
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üvegszálas szövet betéttel

bevezető letöréssel és anélkül



SZ-GVO secutex villahosszabbító

SZ-GVG secutex villahosszabbító

ANYAGMOZGATÁS-/RAKTÁRTECHNIKA Villaszárak védelme secutex villahosszabbítók

nyitott kivitel

zárt kivitel

A villahosszabbítás optimális megoldás, ha a 
villánál hosszabb rakományt kell szállítani. A 
secutex villahosszabbító feltolható a villa-
szárra, és csappal és sasszeggel rögzíthető.

A villahosszabbító vastagsága, szélessége és 
teherbírása az adott villaszár szélességétől, 
vastagságától és teherbírásától függ.

A secutex villahosszabbítókat CE jelöléssel és 
használati utasítással szállítjuk.

Változatok 
■	 Secutex bevonattal
■ Secutex bevonat nélkül

Felület struktúrák 
■ Speciális felületek vizes, olajos vagy jeges 

környezetben való különleges alkalmazá-
sokhoz

Ügyeljen a villástargonca teherbírásá-
ra és súlypontjára, és feltétlenül ügyeljen 
arra, hogy a villahosszabbítót a meglévő 
villa legalább 60%-ban alátámassza!

SiP  
cikkszám

Villaszár keresztmetszethez 
 [mm] 

Kivitel
 

GV1.083.00 80x30, 80x35, 80x40 secutex bevonat nélkül
GV2.083.00 80x30, 80x35, 80x40 secutex bevonattal
GV1.103.00 100x30, 100x35, 100x40 secutex bevonat nélkül
GV2.103.00 100x30, 100x35, 100x40 secutex bevonattal
GV1.104.00 100x45, 105x45 secutex bevonat nélkül
GV2.104.00 100x45, 105x45 secutex bevonattal
GV1.124.00 120x40 secutex bevonat nélkül
GV2.124.00 120x40 secutex bevonattal
GV1.125.00 120x50, 125x40, 125x45 secutex bevonat nélkül
GV2.125.00 120x50, 125x40, 125x45 secutex bevonattal
GV2.150.00 150x45, 150x50 secutex bevonattal

SiP  
cikkszám

Villaszár keresztmetszethez 
 [mm] 

Kivitel
 

GV3.083.00 80x30, 80x35, 80x40 secutex bevonat nélkül
GV4.083.00 80x30, 80x35, 80x40 secutex bevonattal
GV3.103.00 100x30, 100x35, 100x40 secutex bevonat nélkül
GV4.103.00 100x30, 100x35, 100x40 secutex bevonattal
GV3.104.00 100x45, 105x45 secutex bevonat nélkül
GV4.104.00 100x45, 105x45 secutex bevonattal
GV3.124.00 120x40, 120x45, 120x50 secutex bevonat nélkül
GV4.124.00 120x40, 120x45, 120x50 secutex bevonattal
GV3.125.00 125x50 secutex bevonat nélkül
GV4.125.00 125x50 secutex bevonattal

Felület változatok 
■ Sima
■ Köszörült
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secuGrip villavédő laminátumok

A secuGrip laminátumok csúszásgátló bevo-
natok, amelyek éles késsel vagy ollóval a kí-
vánt alakra vághatók.
A laminátum csíkra felvitt secuGrip bevonat 
nagy súrlódási együtthatóval rendelkezik és 
rendkívül kopásálló.
A bevonat felvitele nagyon egyszerű: Az önta-
padós változatok esetében a laminált csíkok 
hátoldala akrilát ragasztóval is be van vonva, 
amely viszonylag jó tapadószilárdságú, hő- és 
időjárásálló, valamint sokféle felületen tapad.

A ragasztási felület előkezelése
A ragasztóanyag felhordása vagy az önta-
padó laminált csíkok felragasztása előtt a 
ragasztási felületeket nagyon alaposan meg 
kell tisztítani. Ideális esetben az acél villa-
szárakat végül csiszolóvászonnal (100-as 
szemcseméret) kell lecsiszolni. Ezután zsírol-
dószerrel (pl. acetonnal) benedvesített papír-
törlővel zsírtalanítani kell.

A secuGrip laminátumokat szobahő-
mérsékleten kell felragasztani.

SiP  
cikksz.

Kivitel Vastagság 
[mm]

Szélesség 
[mm]

SG.LNK.080 nem öntapadó 4 80
SG.LNK.100 nem öntapadó 4 100
SG.LNK.120 nem öntapadó 4 120
SG.LNK.150 nem öntapadó 4 150
SG.LNK.200 nem öntapadó 4 200
SG.LNK.300 nem öntapadó 4 300
SG.LSK.080 öntapadó 4 80
SG.LSK.100 öntapadó 4 100
SG.LSK.120 öntapadó 4 120
SG.LSK.150 öntapadó 4 150
SG.LSK.200 öntapadó 4 200
SG.LSK.300 öntapadó 4 300

secuGrip SN Acél bevezető orr

SiP  
cikkszám

Vastagság 
[mm]

SG.SN.02 2
SG.SN.04 4

Rendeléskor feltétlenül adja meg a kívánt szélességet!

Növelje meg a secuGrip csúszásgátló bevonat 
élettartamát egy secuGrip bevezető orral.

UHU PLUS ENDFEST 300  2K epoxi ragasztó

SiP  
cikkszám

Megnevezés Kb. súly 
(nettó) [kg]

UHU.B.0915 Kötőanyag (1 adag) 0,91
UHU.H.0915 Keményítő (1 adag) 0,91
UHU.B.5000 Kötőanyag (1 adag) 5,00
UHU.H.5000 Keményítő (1 adag) 5,00

Kb. 0,5 kg ragasztó szükséges minden m² ragasztási felülethez.

A secuGrip villavédő laminátumok vagy a se-
cuGrip acél orr felragasztásához a rendkívül 
terhelhető 2 komponensű UHU PLUS ENDFEST 
300 epoxi ragasztót javasoljuk.

A feldolgozás során feltétlenül be kell tartani 
a munkavédelmi és feldolgozási utasításokat!

A secuGrip laminátumok felragasztása
■	 Vigyen fel megfelelő ragasztóanyagot (lehetőleg UHU 

Endfest) a gyártó utasításai szerint a villára, vagy tá-
volítsa el a védőfóliát az öntapadós változatról.

■	Ragassza fel az előzőleg méretre vágott se-
cuGrip laminátumot.

■	 Kézzel nyomja rá a ragasztási felületre - pl. 
falemezzel és csavaros szorítóval való rög-
zítés  nem szükséges.

■	Hagyja 4 órán át kikeményedni a ragasztást 
és az az új csúszásgátló bevonat haszná-
latra kész!

Helyezze az acél orr elemet a villa csúcsára 
és megfelelően vágja méretre. Ezután rögzítse 
lehetőleg UHU PLUS ENDFEST 300 ragasztóval 
vagy hegesztéssel.

A feldolgozás során feltétlenül tartsa be a 
villaszár, ill. a ragasztó gyártójának munka-
védelmi és feldolgozási előírásait!

A maximális gyártási hossz 3 m
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A kívánt alakra vágható csúszásgátló bevonat

Plusz védelem a csúszásgátló bevonat számára

A SecuGrip laminátumok kemény és durva használatához 



secutex ütközésvédelem 

DIN EN 15635
A DIN EN 15635 „Raktári berendezések alkal-
mazása és karbantartása” európai szabvány 
2009. augusztus 1-én jelent meg. E szabvány 
szerint a sérült polcoszlopokat azonnal ki kell 
cserélni. Az üzemek biztonságáról szóló ren-
delettel (BetrSichV) összefüggésben a DIN 
EN 15635 szabvány szabályozza a raktári 
berendezések ellenőrzésének terjedelmét és 
eljárását.

A raktár üzemeltetője felel a meglévő állvány-
rendszer biztonságos állapotáért.

Tipikus helyzet
A targonca mélyen betolja a raklapot a táro-
lóhelyre és közben hozzáér polcoszlophoz. A 
polcoszlop benyomódik, és azt azonnal ki kell 
cserélni. A raktár közepén kikerülendő szerelé-
si hely alakul ki. A polcot ki kell üríteni, meg 
kell javítani és újra be kell rakodni. Mindez 
jelentősen zavarja a munkafolyamatokat.

Kerülje el a javításokat
Védje meg beruházásait secutex ütközésvédő-
vel. A rugalmas secutex profil csillapítja az üt-
közést, az ütközésvédelem masszív acélszer-
kezete pedig megakadályozza a polcoszlopok 
behajlását.

Az alábbi ütközésvédő termékek közül választ-
hat.

SAS-AB

A raklaptartó polcok elülső oszlopaira helyez-
hető fel és megvédi a polcoszlopokat a be-
rogyástól.

SAS-B

Még az enyhe benyomódások is negatívan 
befolyásolhatják a magaspolcos raktár sta-
tikáját. A polcoszlopok ütközésvédelme véd 
a frontális ütközés okozta sérülésektől. Az 
ütközésvédő profil üreges kamrái elnyelik az 
ütközési energiát, a tömör acélprofil megaka-
dályozza a berogyást. A félköríves kialakítás 
megkönnyíti a polcoszlopok közé való behaj-
tást.  

SAS-C

Különösen robusztus kivitel nagy terheléshez.
Kívánságra a secutex ütközésvédő  

egyedi méretekben és méretre szabottan 
is szállítható.

SAS-D

Ez az ütközésvédő a padlóra csavarozható. 
Védi a szabadon álló tartókat és betonoszlo-
pokat.

SAS-E

Ez az ütközésvédő a padlóra csavarozható. Az 
ütközésvédő felület elnyeli a targonca vagy a 
raklapemelő nekiütési energiáját.

SiP  
cikkszám

Kivitel Magasság 
[mm]

Szélesség 
[mm]

SAS.AB.0085 secutex ütközésvédő SAS-AB 1000 85
SAS.AB.0105 secutex ütközésvédő SAS-AB 1000 105
SAS.B.0082 secutex ütközésvédő SAS-B 1000 82
SAS.B.0087 secutex ütközésvédő SAS-B 1000 87
SAS.B.0102 secutex ütközésvédő SAS-B 1000 102
SAS.B.0112 secutex ütközésvédő SAS-B 1000 112
SAS.C.0000 secutex ütközésvédő SAS-C 400 külön érdeklődésre
SAS.C.HOPR Üreges profil secutex SAS-C ütközésvédőhöz 400 külön érdeklődésre
SAS.C.STSO Acél lábazat secutex SAS-C ütközésvédőhöz 400 külön érdeklődésre
SAS.D.0000 secutex ütközésvédő SAS-D 400 külön érdeklődésre
SAS.E.0000 secutex ütközésvédő SAS-E 400 külön érdeklődésre
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Védje polcrendszereit
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