Dráhy a jeřáby Demag
z jeřábové stavebnice KBK
Přeprava zavěšeného nákladu, přesné polohování,
ergonomická manipulace

Nechte svůj materiál cestovat vzduchem

Dráhy a jeřáby z jeřábové staveb- – a to bez nároku na plochu haly pro
nice KBK od společnosti Demag
sloupy jeřábových drah nebo pojezCranes & Components se osvědču- dové dráhy. Pracoviště si můžete
jí již mnoho let. Zařízení, která jsou vytvořit s ohledem na maximální
sestavena z konstrukčních prvků, produktivitu.
se úspěšně používají v podnicích
a dílnách nejrůznějšího zaměření.
Pomocí komponent KBK ergo lze
v případě potřeby zachytit síly půsoStavebnice KBK classic se vyzna- bící proti zemské přitažlivosti, jako
čují širokou škálou možností rychlé, je tomu například u jeřábů s velkým
spolehlivé a hospodárné přepravy přesahem nebo manipulačními ramateriálu nad úrovní pracovní plo- meny.
šiny nebo místa výroby

Kromě stavebnice s ocelovými proﬁly jsou v nabídce také proﬁly z hliníku. KBK Aluline zaujme svou
nízkou hmotností a umožňuje komfortní manipulaci s nákladem až do
hmotnosti 1 000 kg.

39760-12
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Jeřábová stavebnice Demag
KBK...
Zařízení KBK jsou vhodná jak pro
dopravu po přímkových trasách, tak
pro dopravu po ploše, pro propojení dvou bodů nebo pro členité tratě.
Tato zařízení lze realizovat v odstupňovaných rozsazích nosnosti až do
3 200 kg, umožňují vysoce efektivní
a plynulou dopravu, kterou lze upravit podle aktuálních potřeb.
...s vysokou stabilitou a ﬂexibilitou...
Stavebnice KBK, která se skládá
z velkého počtu modulárních konstrukčních prvků, poskytuje záruku
realizace provedení šitých na míru
a individuálních úprav. Základní prvky tvoří za studena válcované speciální proﬁly různých velikostí. Při
své nízké hmotnosti se vyznačují

vynikající pevností a tuhostí. Kromě
toho umožňují snadnou a nákladově
příznivou konstrukci nebo přestavbu
zařízení KBK v případě rozšiřování
provozu nebo změny výroby.
... snadno montovatelná, spolehlivá a hospodárná
Další typickou předností je snadná
a rychlá instalace díky vzájemně
sladěným připojovacím rozměrům
a násuvným šroubovým spojům.
Uvedení do provozu je bezproblémové a provádění údržbářských
prací rychlé.

Obsáhlý servis
Pro Váš projekt KBK Vám nabízíme
rozsáhlý sortiment služeb:
■ Poradenství na místě
■ Projektování, včetně moderní
IT podpory; vytvoření speciálních řešení
■ Dodání, montáž a uvedení do
provozu
■ Servis společnosti Demag určený k zachování vysoké bezpečnosti, použitelnosti a hodnoty
vašeho zařízení, včetně splnění
všech bezpečnostních předpisů
a směrnic.

Konstrukční díly KBK, které se vyrábějí jako standardizované produkty
ve velkosériích, zajišťují:
■ optimální poměr nákladů a užitné hodnoty,
■ vysokou funkční bezpečnost
■ dlouhou životnost.
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Podvěsné dráhy pro velkoprostorovou dopravu materiálu
nad zemí

Jednokolejové podvěsné dráhy
Pro dopravu po přímkových trasách; přímé spojení míst nakládky
a vykládky v reverzačním provozu
nebo kruhové dopravě. Velké množství různých provedení od jednoduchých, ručně ovládaných přímých
drah až po široce rozvětvené kruhové trasy s částečnou nebo úplnou
automatizací; individuální vedení
drah pomocí přímkových nebo obloukových úseků, výhybek a točen.

34189

37659-16
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Podvěsné jeřáby pro propojení výrobních procesů

Podvěsné jeřáby s jedním
nosníkem
Pro plošnou dopravu; nejkratší rozjezdové vzdálenosti, nízká vlastní hmotnost; snadný ruční pojezd.
Kloubové spojení mezi jeřábovým
nosníkem a pojezdy pro snadný
provoz se zajištěním proti vzpříčení; bezproblémová jízda také po
zahnutých jeřábových drahách a jeřábových drahách s klínovitým průběhem.

39953-24

Podvěsné jeřáby se dvěma
nosníky

37994-2

Pro těžké náklady a velká rozpětí;
výhodné montážní rozměry; také
jako manipulační jeřáby - optimálně vyladěny pro použití moderních
systémů manipulace.
Umístění zdvihacího zařízení mezi
jeřábové nosníky umožňuje dosáhnout maximálního možného zdvihu;
zavěšením v několika bodech (jeřáby s více než dvěma jeřábovými
drahami) lze dosáhnout požadované hodnoty rozpětí.

38656-6

39750-8
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Výložníkové a výsuvné jeřáby
S velkým přesahem pro rozšířenou přepravu nad zemí

Výsuvné jeřáby

Výložníkové jeřáby
Jeřábové nosníky až do přesahu
2,5 m přes rozchod kol.

Jeřábové nosníky s vloženým nosníkem, který je možno vysouvat na
jednu nebo obě strany až do délky
2,5 m. Vhodné pro přistavěné halové prostory, které jsou vybaveny
ventilačními kanály, tepelnými zářiči, potrubím pro různá média, apod.,
nebo halové prostory, které jsou
v důsledku sloupů nebo podpěr obtížně přístupné.

23165-1

37653-11
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Otočné jeřáby
Jeřáby pro pracoviště v rámci vnitropodnikového toku materiálu

Sloupové otočné jeřáby
Možnost instalace na libovolném
místě, velký akční rádius. Sloupové
otočné jeřáby s výložníky, s nimiž
je možné v důsledku nízké vlastní
hmotnosti manipulovat, ať už je poloha nákladu jakákoliv.
Nízká vlastní hmotnost sloupových
otočných jeřábů umožňuje manipulaci břemen z libovolných poloh.
39953-48

39026-4

Stohovací jeřáby, portálové jeřáby
Ideální pomocníci na pracovišti
Stohovací jeřáby
Podvěsné jeřáby s dvěma nosníky s otočnými speciálními kočkami; snadné ruční ovládání pojezdu
a otáčení. Pro zaskladňování a vyskladňování kusového zboží, kontejnerů a palet.
Portálové jeřáby

39042-4

Konzolové otočné jeřáby

Pojezd po podlaze bez nutnosti kolejových drah; vhodné zejména pro
opravárenské a montážní práce.
Snadný pojezd; jednoduché rozložení a opětovné smontování.

Pro upevnění na stěny, podpěry
nebo stroje; bez nároků na podlahovou plochu.
Rovněž jako nosiče pro zkoušecí
přístroje, nářadí, kabely či hadice.
39333-17
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Dráhy a jeřáby Demag KBK
přehled veškerých typů a možností provedení

Jednokolejové podvěsné dráhy
Přeprava po přímkové trase

Jednokolejové podvěsné dráhy ze
stavebnice KBK zajišťují optimálním
způsobem přepravu po přímkové
trase bez potřeby podlahové plochy.

Zároveň nabízí záruku, že budou
splněny všechny speciﬁcké požadavky s ohledem na danou výrobu,
produkty a pracoviště.

s částečně nebo plně automatickou
obsluhou. Přejezdy na sousední
podvěsné jeřáby lze realizovat napojovacími prvky.

Příkladná přizpůsobivost

Jednokolejové podvěsné dráhy KBK
classic lze připravit v téměř jakémkoliv provedení: od jednoduchých
přímkových tras s ručním ovládáním
až po složitě větvené kruhové dráhy

Ideální nosiče přístrojů

Široké spektrum konstrukčních dílů
umožňuje vedení trasy exaktně přizpůsobit stavebním zvláštnostem
Vaší haly.

Speciální proﬁly zařízení KBK jsou
vhodné také jako nosiče přístrojů,
např. pro zkoušecí přístroje s balancéry, tlakovzdušné a elektrické pří-

36147
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stroje a mnoho dalších přístrojů, pro
proudové přívody pro jeřáby a další
mobilní elektrospotřebiče.
Vodící vozíky s napájecími přívody
lze navíc použít jako závěsy pro hadice, které slouží k přepravě kapalin
a plynů.

39852-1

39600-12

28897

Volba proﬁlu: max. možné rozteče, stavební výšky
Nosnost (kg)

Nastavitelná
stavební
výška (mm)

80

100

220

3,0

2,4

I

250

5,0

4,1

Proﬁl
KBK

II-L

370

II

400

III

446

Rozteč závěsů
jednokolejové
dráhy lw (m)

125

7,0

250

500

1000

1600

2000

4,1

3,4

2,5
5,8

3,5

8,0

5,4

3,2

8,0

5,7
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Podvěsné jeřáby s jedním nosníkem
Výhodné konstrukční rozměry, nízká vlastní hmotnost

Podvěsné jeřáby s jedním nosníkem
ze stavebnice KBK classic umožňují
rychle a bezpečně dopravovat zboží všeho druhu po ploše a nad zemí
a exaktně jej polohovat.
Výhodná cena a snadná instalace
Podvěsné jeřáby s jedním nosníkem KBK classic lze jednoduše zavěsit na strop haly nebo na střešní
konstrukci. Žádné přídavné sloupy
pro dráhu jeřábu není nutné instalovat. Cenově výhodně a technicky
optimálně je možné vybavit podvěsnými jeřáby i jen dílčí oblasti haly.

39766-7

37717-6

Lehlá a bezpečná manipulace
Jeřáby (nízká vlastní hmotnost a pojezdy s lehkých chodem) můžete
snadno posouvat rukou. Umožňují
bezpečnou manipulaci s těžkými
a neskladnými obrobky.

Mezi přednosti podvěsného jeřábu
s jedním nosníkem KBK classic patří možnost propojení jednokolejovými podvěsnými drahami, přes něž
může Vaše jeřábová kočka přejíždět tam a zpět.

Kloubové propojení zabraňuje vzpříčení jeřábového nosníku. Jeřáby
s jedním nosníkem mohou pojíždět
také po zakřivených jeřábových drahách.

Volba proﬁlu: max. možné rozteče, rozpětí a délky nosníků
Nosnost (kg)

Proﬁl
KBK

100

l

ll-L

ll

lll
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Rozpětí lkr

80

125

2,85

2,6

250

Délka nosníku iHT

3,0

3,0

Rozpětí lkr

4,65

4,6

2,75

Délka nosníku iHT

6,0

500

5,0

3,0

Rozpětí lkr

7,0

6,1

3,7

Délka nosníku iHT

8,0

1000

7,0

4,0

Rozpětí lkr

7,45

5,9

3,5

Délka nosníku iHT

8,0

1600

2000

7,0

4,0

Rozpětí lkr

8,4

6,3

4,3

3,6

Délka nosníku iHT

9,0

7,0

5,0

4,0

Podvěsné jeřáby se dvěma nosníky
Vysoké výšky zdvihu, velká rozpětí a vysoké nosnosti

39750-14

37652-9

Podvěsné jeřáby se dvěma nosníky ze stavebnice KBK classic se
vyznačují výhodnými konstrukčními
rozměry a nízkou vlastní hmotností.
K tomu je nutno připočítat, že jejich
výkyvné zavěšení zachycuje horizontální síly, které se objevují v důsledku nárazů do nárazníků nebo
při procesech rozjíždění a brzdění.
Vhodné jsou rovněž pro haly s lehkou konstrukcí.
Vysoké výšky zdvihu
Umístěním zdvihacího zařízení mezi
oba nosníky jeřábu dosahují jeřáby
se dvěma nosníky KBK classic vysokých využitelných výšek zdvihu.
Vysoká rozpětí

Nosiče napájecích kabelů pojíždějí v proﬁlech jeřábové dráhy nebo
jeřábového nosníku. V případě potřeby lze pomocí přídavné kolejnice
pojíždět závěsným ovladačem nezávisle na kočce.

Přemostění rozsáhlých skladovacích a výrobních ploch je možné
díky několikanásobnému závěsu
pro maximální možné rozsahy rozpětí.

Jeřáby se dvěma nosníky KBK classic lze zavěsit také na více drah jeřábů a získat tak dostatečné rozpětí
pro přemostění rozsáhlých skladových a výrobních ploch.

Volba proﬁlu: max. možné rozteče, rozpětí a délky nosníků
Nosnost (kg)

Proﬁl
KBK

100

l

ll-L

ll

lll

80

125

Rozpětí lkr

4,4

3,8

Délka nosníku iHT

5,0

5,0

Rozpětí lkr

6,2

Délka nosníku iHT

9,0

250

500

5,0

3,1

1000

6,0

4,0

Rozpětí lkr

7,6

6,5

4,3

Délka nosníku iHT

10,0

7,0

5,0

1600

2000

3200

Rozpětí lkr

8,8

6,1

4,6

3,6

Délka nosníku iHT

11,0

7,0

5,0

4,0

Rozpětí lkr

9,1

7,4

6,3

4,2

Délka nosníku iHT

14,0

9,0

7,0

5,0
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Výložníkové a výsuvné jeřáby
Velký konstantní nebo proměnný přesah

Potřebujete svými jeřáby dopravit
náklady i na místa, která jsou mimo
dosah jeřábové dráhy? Stavebnice
KBK Vám to umožní.

Výložníkové jeřáby
Výložníkové jeřáby KBK ergo jsou
vybaveny jeřábovými nosníky, které
mohou přes rozchod kol přesahovat
až o 2,5 m. Můžete obsloužit i dodatečně přistavené prostory haly.

42068344

Jeřáby mohou projíždět pod ventilačními kanály, tepelnými zářiči, potrubími pro různá média a dalšími prvky, které se nacházejí mezi stěnou
a stropem, zde jeřábová dráha musí
udržovat větší odstup od stěny.

70246

Výsuvné jeřáby
Výsuvné jeřáby KBK classic a KBK
ergo jsou vybaveny přídavnými nosníky, které se nacházejí buď pod jeřábovými nosníky nebo mezi nimi.
Tyto nosníky je možné podle provedení vysouvat nad rámec rozchodu
kol na jednu nebo obě strany. To
umožňuje exaktní zvedání a polohování i v obtížně přístupných oblastech, jako například mezi sloupy
nebo opěrami.

37701-2

Maximální přípustné rozměry
přesahu*
*podle typu proﬁlu a vysouvání; rozměry jsou
závislé také na zdvihané zátěži
lA1max

37701-2
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42068844

KBK II-L

KBK II

A1/1

1,5 m

1,8 m

B2/1

1,5 m

2,0 m

B2/2

2,3 m

2,5 m

Manipulační jeřáby
Optimální manipulace s nákladem

Podvěsné jeřáby se dvěma nosníky lze konstrukčními díly KBK ergo
realizovat také jako manipulační jeřáby. Jeřáby se mohou přizpůsobit
konkrétnímu nákladu, pracovním
postupům a prostředí.
Umožňují:
■ nastavit obrobky a stavební díly
do ideálních poloh pro zpracování,
■ zásobovat ze všech možných
směrů pracoviště, stroje a zařízení,
■ provádět pracovní postupy rovněž
mimo dosah jeřábového závěsu
a rozšířit tak pracoviště.

42068944

Inovativní a progresivní
Manipulační jeřáby se realizují s vybranými komponenty KBK ergo.
Spolehlivě zachycují síly působící
proti zemské přitažlivosti.
Přesné polohování spolu s vysokou
pracovní rychlostí. Manipulační procesy je možné optimalizovat s ohledem na ergonomii a dosažení minořádného účinku
Možnost rychlého dovybavení
Disponujete-li podvěsnými jeřáby se
dvěma nosníky ze stavebnice KBK
classic, můžete je pomocí komponent KBK ergo rychle a bez problémů přestavět na manipulační jeřáby.

39750-1
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Stohovací a portálové jeřáby
Specialisté na překládku ve skladu a v provozu

Stohovací jeřáby
Stohovací jeřáby ze stavebnice KBK
classic v podstatě sestávají z podvěsného jeřábu se dvěma nosníky
KBK classic a speciální stohovací kočky. Osvědčují se především
tam, kde je třeba dopravovat, třídit
a uskladňovat kusové zboží, kontejnery nebo palety o hmotnosti do
500 kg. Stohovací jeřáby rovněž
umožňují provést veškeré úlohy
v jednom pracovním cyklu a ušetřit
tak žebříky, odběrové vozíky a další
pomocné prostředky.
Stohovací kočku lze vybavit vidlicemi, trny, drapákovými čelistmi
nebo jinými prostředky pro zvedání

39958-2

nákladu, které jsou přizpůsobeny
zvedanému nákladu. Se stohovací kočkou je možné snadno pojíždět rukou a její rozsah otáčení činí
360°.

Portálové jeřáby
Portálové jeřáby ze stavebnice KBK
classic s nosností do 1 000 kg se
osvědčují všude tam, kde je podvěsný jeřáb příliš nákladný nebo
kde jej nelze instalovat. Snadný pojezd po rovném hladkém povrchu
a manévrování, pomocník pro opravu a montáž.
V mnoha případech je výhodné,
že portálové jeřáby KBK classic je
možné několika montážními operacemi rozložit na snadno transportovatelné díly a na místě použití opět
rychle smontovat. Lze upravit rozchod kol.

37901-2
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Nosné konstrukce jeřábových drah – Řešení šitá na míru

Podélný
nosník

Portál s podélným
nosníkem

Konzolová opěra
s podélným nosníkem

Konzolová
opěra

Portál

Konstrukční forma

Závěs KBK

Proﬁl

Konzolová opěra

přímo

HE-A (opěra), IPE (konzola)

Konzolová opěra s podélným
na podélném nosníku
nosníkem
Portál
Portál s podélným nosníkem

HE-A (opěra), HE-A (konzola),
IPE (podélný nosník)

přímo

HE-A (opěra), IPE (příčník)

na podélném nosníku

IPE (opěra), IPE/HE-A (příčník),
IPE (podélný nosník)

Zařízení KBK se využívají i v případě nedostatečné nosnosti stropů
hal a střešních konstrukcí. Pomocí
celé řady standardizovaných ocelových konstrukčních dílů je možné
rychle a bezpečně zhotovit individuální opěrné konstrukce. Na ně je
pak možné přímo nebo pomocí podélných nosníků připevnit podvěsné
dráhy nebo jeřábové dráhy.

Všechny opěry se dodávají s patními deskami, které se dimenzují
podle typu konstrukce. K upevnění
jsou k dispozici varianty základového upevnění kotevními tyčemi nebo
kolíkové upevnění spojovacími kotvami.

V případě zařízení s nosností do
500 kg lze alternativně ke klasické
ocelové konstrukci použít k realizaci opěrné konstrukce kolejový
systém Hilti MI. Tento systém má
rovněž modulární konstrukci, může
být upraven podle individuálních požadavků, a montáž je příznivá.

Kolejový systém Hilti MI
jako opěrná konstrukce pro podvěsný
jeřáb s jedním nosníkem KBK
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Konstrukční díly jeřábové stavebnice KBK classic

Proﬁly

KBK II

nosnost do 2 000 kg

Základními prvky jsou za studena
válcované speciální proﬁly z ocele,
které se nabízejí v pěti různých konstrukčních velikostech:

KBK II-R KBK II s vnitřním 5-pólovým přívodem proudu

KBK 100 nosnost do 125 kg

KBK II-T zesílený proﬁl KBK II pro
podvěsné jeřáby s jedním
nebo dvěma nosníky

KBK I

KBK III

nosnost do 500 kg

nosnost do 3 200 kg

KBK II-L nosnost do 1 000 kg

Všechny konstrukční díly stejné velikosti, jako jsou přímé a obloukové
úseky, výhybky, točny, spouštěcí
stanice a další , jsou standardizovány a mají stejné přípojné rozměry.
Je možné je bez problémů kombinovat a vzájemně spojit násuvnými
šroubovými spoji.

24465

Závěsy
Aby bylo možné zabránit vzniku
ohybových momentů a do velké
míry i horizontálně působícím silám
ve stropní konstrukci, zavěšují se
proﬁly výkyvně.

34497

Pánve z umělé hmoty v kulových
kloubech zmírňují nárazy a hluk.
Navíc omezují potřebu údržby. Pomocí závitových tyčí, kterými jsou
navzájem propojeny kulové klouby,
je možné exaktně nastavit výšku
dráhy.

Přímé a obloukové díly
Proﬁly pro nosnosti do 2 000 kg jsou
duté proﬁly s chráněnými pojezdovými plochami uvnitř.
Pro nosnosti do 3 200 kg je nabízen
proﬁl s vnější pojezdovou plochou
KBK III.
Proﬁly KBK II a KBK III lze dodat
také s integrovaným trolejovým vedením.
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U podvěsných jeřábů je možné pro
jeřábovou dráhu a jeřábový nosník
použít také různých velikostí proﬁlu.
Všechny konstrukční díly jsou opatřeny ochranou proti korozi – konečným nátěrem, pozinkovány nebo
potaženy katoforézním lakem.
29463

24464

24463

39091

Točny

Výhybky

Jednotky s ručním pojezdem

Točny umožňují změnu směru na
malém prostoru. Integrované mechanické pojistky brání nájezdu
nebo výjezdu kočky během otáčení
točny. Přestavování je možné provádět ručně nebo elektricky.

Výhybky s uzavřenou kompaktní
konstrukcí umožňují větvení a sdružování dopravních tras. Tyto výhybky lze dodat s ručním, elektrickým
nebo pneumatickým systémem přestavování, částečně nebo plně automatizované ovládání.

Jsou vybaveny pojezdovými koly
z umělé hmoty uloženými ve valivých ložiscích, umožňují snadný pojezd rukou.
Kola nevyžadují údržbu a mají dlouhou životnost. Účinně tlumí veškeré
nárazy a vyznačují se tichým chodem.

19

39208-1

42640045

24736

Pohony pojezdu třecím kolem

Napájecí přívody

Spouštěcí stanice

Pohony pojezdu třecím kolem zajišťují pomocí velkých třecích kol s vysokým součinitelem tření bezpečný
přenos hnacího točivého momentu.
Pružiny konstantním tlakem tlačí
hnací kola proti pojezdové ploše.
Silový styk mezi pohonem pojezdu
a drahou je nezávislý jak na poloze,
tak hmotnosti zavěšeného nákladu.
Pohony pojezdu třecím kolem se
kromě toho vyznačují tichým chodem.

Pro přívod proudu se používají zejména ploché vodiče. V případě
přítomnosti více jak dvou jeřábů na
jedné jeřábové dráze, více jak dvou
koček na závěsné dráze či kruhové
dráze nebo drah vybavených výhybkami, točnami, mechanickými
zábranami nebo spouštěcími stanicemi slouží pro přívod proudu trolejová vedení: uvnitř proﬁlu KBK II-R
5-pólové trolejové vedení, u proﬁlu
KBK III až 10-pólové trolejové vedení. Všechny napájecí přívody jsou
odolné a nevyžadují údržbu.

Spouštěcí stanice se používá zejména v uzavřených systémech závěsných drah k nakládce a vykládce nákladu na předem určených
místech. Zdvihací zařízení tak není
třeba. Pojezdové jednotky jsou ve
spuštěných úsecích drah mechanicky aretovány. Na dráze přitom mechanické zarážky zamezují dojezdu
dalších pojezdových jednotek.

V závislosti na poháněném nákladu
a požadované rychlosti jsou k dispozici různé pohony. Kromě toho
nabízíme také bezstupňové pohony
pojezdu a pneumatický pohon, které podpoří pohyb vyvolaný manipulačním zařízením.

Pro provoz moderních manipulačních zařízení je často vyžadován
stlačený vzduch nebo proud a stlačený vzduch. Mohou být přiváděny
systémem spirálovitého vlečného
vedení s obzvláště snadným průchodem.

Napojovací zařízení
Pomocí napojovacích zařízení je
možno navzájem propojit podvěsné
jeřáby s jedním nosníkem s jednokolejovými podvěsnými drahami tak,
aby mohla jeřábová kočka přejet na
kolej podvěsné dráhy. Není-li napojovací zařízení aktivní, objede jeřáb
přejezdové úseky bez dotyku.

24205
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Konstrukční díly KBK ergo

Pomocí komponent stavebnice KBK
ergo se utváří také jeřáby, u nichž
vznikají síly působící proti zemské
přitažlivosti. To může být případ jeřábů s výložníky nebo výsuvných
a manipulačních jeřábů.

Závěsy
Závěsy KBK ergo jsou vybaveny integrovanými tlumicími prvky, které
zachycují síly a momenty působící
z různých směrů.

37061

Pojezdové traverzy
Pojezdové traverzy zajišťují vyšší
tuhost a zvyšují přesnost umístění
nákladu.

38443-1

38436-1

37052

Pojezdové jednotky

Tlumení

Pojezdové jednotky KBK ergo se
skládají z kloubově uložených os
a odpovídajícím způsobem dimenzovaných kol pro boční vedení.

Tuhé systémy s nevýkyvnými břemeny vyžadují speciální systém tlumení. Nárazové tlumiče integrované
do koncových krytek udržují trvale
nízkou úroveň zatížení působící na
veškeré konstrukční díly a sestavy
a horní konstrukci.

Spolehlivě zachycují dodatečné síly
a momenty působící směrem nahoru a v horizontálním směru.

37048

Rám kočky
Rám kočky (vycházející z vlastního
výzkumu) tvoří stabilní a vysoce zatížitelný systém k uchycení individuálně vybavených zdvihacích zařízení a manipulátorů.
38456-1
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KBK Aluline – lehká stavebnice

Zařízení KBK Aluline se hodí do
oblastí, která vyžadují, aby úkony
zdvihací, dopravní a manipulační
zařízení byly realizovány pomocí
lehčích drah a jeřábů.

Široké využití

Řada KBK Aluline se vyznačuje

Zařízení ze stavebnice KBK Aluline
nacházejí optimální využití v průmyslových a obchodních společnostech, službách, ve speciálních
výrobnách, zásilkových skladech,
divadlech, či ve fotoateliérech a studiích.

■ nízkou hmotností při vysoké
tuhosti
■ velmi vysokou přesností
■ eloxovaným povrchem s atraktivním vzhledem
■ obzvláště snadnou montáží
■ kompaktní konstrukcí

39034-3

38450-8
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38450-10

Pomocí stavebnice KBK Aluline můžete vytvářet jak podvěsné jeřáby
s jedním nebo dvěma nosníky pro
dopravu po ploše, tak také přímkové jednokolejové podvěsné dráhy
pro přímkové spojení pracovních
míst.
Standardní zařízení mají výkyvné
zavěšení (Závěsy KBK classic).

U výložníkových a manipulačních
jeřábů se používají komponenty
stavebnice KBK Aluline ergo.

Flexibilní a demontovatelné
Nabízená zařízení je možné později
dovybavit novými konstrukčními díly
podle nových požadavků.

V jednom zařízení lze kombinovat
hliníkový a ocelový proﬁl. Například
lze ocelový proﬁl využít jako jeřábovou dráhu a lehký hliníkový proﬁl
jako jeřábový nosník.

38939-3

39568-3
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Vybavení haly může být po technické i ekonomické stránce optimální.

Snadná a bezpečná manipulace
Jeřáby lze díky jejich nízké vlastní
hmotnosti a pojezdům s lehkým
chodem pohodlně posouvat rukou.
Umožňují bezpečnou manipulaci
s těžkými a neskladnými obrobky.

Jeřáby s jedním nosníkem s ručním pojezdem pro menší náklady,
jeřáby s dvěma nosníky pro větší
náklady a rozpětí a elektrické nebo
pneumatické pohony pojezdu.

Podvěsné jeřáby KBK Aluline se
snadno zavěsí na strop haly nebo
na střešní konstrukci. Nevyžadují
se žádné přídavné sloupy pro dráhu
jeřábu.

Jeřáby se dvěma nosníky se oproti
jeřábům s jedním nosníkem vyznačují výhodnými montážními rozměry,
neboť mají zdvihací zařízení umístěno mezi jeřábové nosníky, a dosahují tak maximálního možného
zdvihu. V kombinaci s konstrukčními díly KBK Aluline ergo se vytvoří
manipulační jeřáby pro použití moderních systémů manipulace.

Jednokolejová podvěsná dráha
Jednokolejová podv sná dráha

Zdvihaná zátěž GH (kg)
Proﬁl
Aluline 120

lw (m)

Aluline 180

lw (m)

80

125

250

500

5,0

4,1

2,5

1,6

1000

7,2

5,8

3,5

2,1

500

1000

Podvěsný jeřáb s jedním nosníkem
Podv sný je áb s jedním nosníkem

Zdvihaná zátěž GH (kg)
Proﬁl
Aluline 120

Aluline 180

80

125

250

lKr (m)

4,8

4,6

2,9

lHT (m)

6,0

5,0

3,0

lKr (m)

7,4

6,3

3,9

1,9

lHT (m)

8,0

7,0

4,0

2,0

Podvěsný jeřáb se dvěma nosníky
Zdvihaná zátěž
GH (kg)
80

Proﬁl

Aluline 120

Aluline 180

125

250

lKr (m)

6,4

4,9

3,4

lHT (m)

8,0

6,0

4,0

lKr (m)

7,9

6,8

4,8

lHT (m)

8,0

7,0

5,0

Lw = Vzdálenost závěsů dráhy
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Podv sný je áb se dv ma nosníky

LKr = Rozchod kol jeřábu

500

1000

LHT = Délka jeřábového nosníku

Konstrukční díly KBK Alulinie

Snadná a bezpečná montáž

Proﬁly

Jeřábová stavebnice KBK Aluline
umožňuje sestavit různě dimenzované podvěsné jeřáby a podvěsné
dráhy. Za tím účelem se až osm metrů dlouhé koleje vzájemně bezpečně a spolehlivě spojují čtyřmi kotvami. Ruční montáž je rychlá a přesná
a může být provedena vlastními
silami.

Základním stavebním prvkem je kolejový proﬁl, který se nabízí ve dvou
konstrukčních velikostech. Matně
stříbrný barevný odstín eloxovaného
povrchu, který je pro hliník typický,
navozuje téměř beztížný charakter
proﬁlů KBK-Aluline. Vysokou tuhost
proﬁlu zajišťují dutiny v horní a dolní oblasti. Drážky umožňují snadné
připevnění nástaveb k proﬁlu.

37979-3

Tupé spoje
Proﬁly KBK Aluline lze díky vzájemně sladěným přípojným rozměrům
a precizním násuvným šroubovým
spojům namontovat rychle a přesně.

38711-2

38438
38441

38711-3

Závěsy
Standardní systémy jsou vybaveny
závěsy KBK classic. Svými pohyblivými, dvojitými kardanovými kulovými klouby zajišťují bezmomentové
připojení k nosné konstrukci. Speciální systémy, které zachycují také
síly působící proti nim, jsou vybaveny závěsy KBK ergo.

38437
38460
38440

Pojezdové jednotky
Pojezdové jednotky, s koly z umělé
hmoty a válečkovými ložisky namazanými na celou dobu životnosti,
mají lehký a tichý chod.
Pojezdové jednotky KBK classic
se vyznačují kloubovým připojením
nákladu, které nevyžaduje montáž.
Pojezdové jednotky KBK ergo mohou bezpečně zachycovat také síly
působící proti zemské přitažlivosti.

38457

Přívod proudu
Přívod proudu zajišťují jednotlivé
vodiče vodicích patek nebo svazky
vodičů vodicích vozíků. Vodiče jsou
provedeny jako vysoce ﬂexibilní ploché vodiče odolné proti chladu.
42608344
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Kompaktní zdvihací zařízení – s řetězem nebo lanem

Kompaktní zdvihací zařízení Demag nabízejí výběr s ohledem na
maximální spolehlivost a bezpečnost. Využití v průmyslu, řemeslné
činnosti a obchodě. Kompaktní zdvihadla je možné doplnit o nejrůznější
zařízení k uchopení nákladů.

39040

39250-2

39312

39036-4

Řetězový kladkostroj Demag
DC-Pro pro nosnosti do 5 000 kg se
nabízí ve dvou verzích: jako řetězový kladkostroj DC-Pro s ovladačem
DSC nebo jako Demag-Manulift
DCM-Pro pro rychlou jednoruční
manipulaci s břemeny. Obsahují široké spektrum integrovaných standardů, snadná obsluha, vysoký
standard bezpečnosti a hospodárnosti.
Řetězovým kladkostrojem Demag DCS-Pro s plynulou regulací
rychlosti lze jemněji a bezpečněji
zdvihat, spouštět a polohovat citlivé
díly.
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Díky funkci Pro-Hub lze menší břemena zdvihat téměř dvojnásobnou
rychlostí ve srovnání s jmenovitou
rychlostí.
Pro obsluhu jednou rukou je v nabídce také varianta s plynulou regulací Manulift DCMS-Pro.
Řetězový kladkostroj Demag
DC-Com představuje výhodnou,
vysoce kvalitní vstupní variantu se
základní výbavou pro nosnosti do
2 000 kg – správná volba pro méně
intenzivní použití.

Lanový naviják SpeedHoist byl
vyvinut speciálně pro rychlou manipulaci s nákladem do 160 kg. Je
ideální také pro plynulé procesy
překládky, například v sériové výrobě nebo při vykládce zboží.

38988-2

Ovládací držadlo D-Grip a vahadlová rukojeť zajišťují precizní ovládání
s lehkým chodem snižujícím únavu.
Manipulace prováděná obsluhou se
projeví v plynulém zdvihání nákladu.

Pneumatickým lanovým balancérem D-BP s nosností do 110 kg
je možné téměř beztížně polohovat
náklad a manipulovat s ním. Je nabízen s různými způsoby ovládání:
■ ovládání nahoru/dolů ovladačem
DSK nebo ovládacím prvkem
Manulift
■ ovládání vahadla pro konstantní
zátěže
■ ovládání ruční silou pro intuitivní
obsluhu
I v tomto případě lze pomocí osvědčené rychlovýměnné spojky připojit
různá zařízení k uchopení zátěže.

38997-3

38995-5
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Konstrukční díly pro manuální a automatická ovládání

Zařízení z jeřábové stavebnice KBK
Demag lze volitelně vybavit ručním
ovládáním nebo částečně či plně
automatickým ovládáním. Všechny
konstrukční skupiny jsou v souladu s novými předpisu DIN a VDE
a bezpečnostními předpisy a všemi
mezinárodními nařízeními a předpisy.

Závěsné ovladače DSK, DSE
a DST
Tyto závěsné ovladače umožňují
díky šikmému zavěšení a ergonomicky správnému tvaru krytu přirozené držení těla a minimálně náročnou manipulaci.

27192

38283-2

19198

Ovladače DSE a DST nabízejí velký počet ovládacích kombinací pro
zdvihací zařízení, kočku a jeřáb
a mohou být využity také k řízení
strojů a zařízení.

35975

39030-1

39812

Dálkové ovládání DRC-MP
Určeno pro bezkabelové ovládání
zařízení KBK i jiných jeřábů, zdvihacích zařízení, dveří, strojů nebo
zařízení. Vhodné pro maximálně tři
osy.

39494-1

■ volitelně s vysílačem s tlačítky
nebo joystickem
■ konstrukce krytu odolná proti
otřesům a teplotě
■ bezpečný přenos dat

38703-9

Infračervené dálkové ovládání
Dematik IR
Pro bezkabelové ovládání zařízení
KBK i jiných zařízení nebo strojů.
K dostání ve třech konstrukčních
velikostech.
■ ergonomické tělo vysílače s přenosným vakem
■ velký dosah cca 40 m
■ snadné dodatečné vybavení
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Frekvenční měniče
Pomocí frekvenčních měničů, které
je možné přizpůsobit daným pracovním procesům, je možné plynule
regulovat rychlost pohonů pojezdu.

38881-1

Integrovaná elektrická výbava
Integrovaná elektrická výbava, která se nachází přímo na ovládaných
zařízeních a je vybavena konektory,
zajišťuje snadné a rychlé připojení
ovladačů, a přívodních kabelů. U integrované elektrické výbavy se dlouhodobě prověřuje mimo jiné odolnost
proti otřesům a vibracím a funkčnost
při teplotních výkyvech a za různých
klimatických podmínek.

Automatizační systémy SPS
s programovatelnou pamětí
Tyto systémy řeší každý automatizační úkol dopravní techniky
technicky i ekonomicky optimálně.
Realizovaná ovládání sestávající
z kompaktních konstrukčních skupin je možné kdykoli rozšířit. Je také
možné vizualizovat postupy.

Zařízení k měření zátěže
Volitelná zařízení k měření zátěže
na zdvihacích zařízeních zajišťují
ochranu proti přetížení a tedy i maximální možnou bezpečnost při hospodárném využití.
Výkonnostní spektrum je možné
rozšířit evidencí hodnot nebo digitálním indikátorem zatížení.
Vysílače impulzů
Vysílače impulsů, které je možné
vestavět do elektromotorů, poskytují počitatelné signály pro evidenci
a měření rychlosti v závislosti na
směru otáčení. Přístroje je možné
automatizovat.
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Zařízení k uchopení nákladu

39225

20121

Mechanická zařízení k uchopení
nákladu
Jako mechanická zařízení k uchopení nákladu se v podstatě používají
drapáky, trny, nakládací vidlice, závěsné háky a kleště. Lze je kombinovat především s pružnými zdvihacími zařízeními, například zařízením
Manulift nebo lanovým balancérem.

20119

20120

41111301

Připojení je realizováno pomocí
rychlovýměnné spojky. Zařízení
k uchopení břemene jsou vybavena
kolíkem spojky s pojistkou proti otočení, který je zasunut do rychlovýměnné spojky.

Drapáky a také kleště jsou často založeny na nůžkovém mechanismu.
Obzvláště paralelní drapák PGS, který je vybaven různými čelistmi, nabízí rozsáhlé možnosti použití, např.
k uchopení hřídelí, přepravek nebo
beden.
36514

20117
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38721-2

Magnety k uchopení nákladu
Řada magnetů k uchopení nákladu
zahrnuje:
■ kompaktní permanentní magnety
DPMN, které jsou vhodné pro
plochý nebo oválný materiál
a provoz nezávislý na síti
■ bateriové magnety DBM 34/68
obdélníkové konstrukční provedení, provoz nezávislý na síti
■ elektromagnety R15–30, samostatné magnety v oválném
konstrukčním provedení, sériově
vybavené integrovaným usměrňovačem a spínačem

38476

36387

19763

Podtlaková zařízení k uchopení
nákladu
Podtlaková zařízení k uchopení
nákladu jsou konstruovány na principu injektoru nebo jako elektrické
podtlakové čerpadlo či dmychadlo.
Podtlaková zařízení v druhém typu
provedení pracují s relativně nízkým podtlakem, avšak vysokým objemovým průtokem, a osvědčují se
v případě prodyšných obrobků, jako
jsou například textilie nebo kartony.

37325-1

Volitelně jsou k dispozici: Zařízení
přivádějící stlačený vzduch do sacích desek pro rychlé odložení nákladu a bezpečnostní obvod, resp.
regulace podtlaku, pro udržení sací
síly při výpadku energie.

37355-3
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Sloupové otočné, konzolové otočné a stěnové výkyvné jeřáby
Efektivní pomocníci na pracovišti

Sloupové otočné a konzolové otočné
jeřáby přispívají zejména k významnému zkrácení přípravných a vedlejších časů a k eliminaci prostojů. Díky
širokému spektru konstrukčních velikostí a forem je možno tyto jeřáby
optimálně přizpůsobit nejrůznějším
požadavkům na zdvihací sílu, rozsah
otáčení, vyložení a vybavení, a to až
po jeřáby se dvěma výložníky.

Podstatnou vlastností všech variant
je nízká vlastní hmotnost výložníku
a v poměru k ní velké vyložení a velká nosnost. Sloupové otočné jeřáby
se normálně dodávají kompletně
s elektrickou výbavou a zvedacím
zařízením včetně vhodné pojezdové jednotky, na požádání je možné
tyto komponenty z dodávky vyřadit.
Delšími sloupy nebo podstavci je

možné dosáhnout neobvyklé výšky zdvihu. V nabídce jsou rovněž
konstrukční díly k upevnění sloupů
k základové desce nebo k dané
podlaze haly.

Sloupové otočné jeřáby

Sloupové otočné jeřáby

Konzolové otočné jeřáby

Rozsah otáčení 270°/300°

Rozsah otáčení n x 360°

Rozsah otáčení 180°/270°

Nosnost
(kg)

Vyložení (m)*
2

3

4

5

6

7

8

9

10

Nosnost
(kg)

Vyložení (m)*
2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12

Nosnost
(kg)

80

80

125

125

250

250

Vyložení (m)*
2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12

80

125
500

500

1.000

1.000

1.600

1.600

2.000

2.000

2.500

2.500

3.200

3.200

4.000

4.000

5.000

5.000

250

500

1.000

1.600
6.300

6.300

8.000

8.000

10.000

10.000

2.000

Typ KBK 100 – rozsah otáčení ~270°.
Provedení dle H2B3.
Viz přehled technických údajů 203 564 44.

Typ D-GS 360 – ruční otáčení.
Provedení dle H2B2.
Viz přehled technických údajů 203 501 44.

Typ KBK 100 – ruční otáčení.
Rozsah otáčení ~270°. Provedení dle H2B3.
Viz přehled technických údajů 203 564 44.

Typ KBK I/II – rozsah otáčení ~300°.
Provedení dle H2B3.
Viz přehled technických údajů 203 564 44.

Typ D-TS 360 – ruční nebo elektrické otáčení.
Provedení dle H2B2.
Viz přehled technických údajů 203 501 44.

Typ KBK I/II – ruční otáčení.
Rozsah otáčení ~270°. Provedení dle H2B3.
Viz přehled technických údajů 203 564 44.

Typ D-AS 270 – rozsah otáčení ~270°.
Provedení dle H2B2.
Viz přehled technických údajů 203 501 44.

Typ D-MS 360 – ruční nebo elektrické otáčení.
Provedení dle H2B3.
Viz přehled technických údajů 203 501 44.

Typ D-AW 180 – ruční otáčení.
Rozsah otáčení ~180°. Provedení dle H2B2.
Viz přehled technických údajů 203 501 44.

* mezilehlé hodnoty délek jsou možné
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Typ D-GW 180 – ruční nebo
elektrické otáčení. Rozsah otáčení ~180°.
Provedení dle H2B2.
Viz přehled technických údajů 203 501 44.

39043-1

Sloupové otočné a konzolové
otočné jeřáby
Instalace prakticky na každém místě. Stojí zcela samostatně a jsou
vhodné pro pracoviště, do skladů,
pro překladištní rampy nebo do hal,
ve kterých je použití jiných dopravních prostředků ze statických důvodů vyloučeno.
Požadavky sloupu na plochu jsou
minimální.
Sloupové
výkyvné
a sloupové otočné jeřáby dosahují
maximální výšky zdvihu zejména
tam, kde jsou k dispozici pouze
skromné výšky.

39342-1

Konzolové otočné jeřáby
Nevyžadují žádnou podlahovou plochu, protože se montují na nosné
betonové zdi nebo sloupy hal nebo
také na stroje a zařízení. Výložníky
stěnových výkyvných jeřábů KBK
mají v důsledku své kotvené konstrukce nízkou vlastní hmotnost a je
možné jimi ručně snadno manipulovat také tehdy, když jsou zatíženy
nákladem.

37660-2

37636-1

39635
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Rychlé a snadné plánování s konﬁgurátorem KBK

www.kbk.demag-designer.de jsou k dispozici veškeré
důležité údaje a fakta o jeřábové stavebnici KBK. Tato
informační a plánovací platforma dává široký přehled
o výrobku a poskytuje technická data, kterých je zapotřebí k projektování.
Konﬁgurátor KBK Vám pomůže při projektování jeřábů
KBK z ocele nebo hliníku nebo výkyvných a otočných
jeřábů. Můžete si zde stáhnout příslušné CAD výkresy
a zahrnout je do svých výkresů.
Praktická a promyšlená obsluha znamená rychlé a nekomplikované dosažení cíle a úsporu velkého množství času. Na konci nám můžete klepnutím předat Vaše
konkrétní dotazy.
Pro své dotazy můžete rovněž využít formulář, který
se nachází na vedlejší straně. Kromě toho jsou Vám
k dispozici inženýři společnosti Demag, kteří vám poskytnou kompetentní rady a servis. Kontakt na nejbližší kontaktní osobu získáte na infolince společnosti
Demag +420 312 514 111.

39411-3
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Dotazník
Demag Cranes & Components
s.r.o.

Nabídku/podklady zašlete na adresu.

Bienerova 1536

Firma

274 81 Slaný
Česká republika

Poštovní schránka, ulice

Telefon +420 312 514 111

PSČ/místo

Fax

+420 312 520 870
Kontaktní osoba

www.demagcranes.cz

Telefon/přímá linka
Fax
E-mail

Předprojektový list pro zařízení KBK
Mám zájem o

■
■
■
■

jednokolejové podvěsné dráhy
podvěsné jeřáby s jedním
nosníkem
podvěsné jeřáby se dvěma
nosníky
manipulační jeřáby (KBK ergo)

Požaduji:

■
■
■
■

výložníkové jeřáby (KBK ergo)
výsuvné jeřáby (KBK ergo)
sloupové otočné jeřáby
konzolové otočné jeřáby

■ nabídku

■ telefonický kontakt

■
■
■

stohovací jeřáby
portálové jeřáby
nosné konstrukce jeřábových
drah

■ podrobné informace o

Data plánovaného zařízení
Hmotnost přepravovaných
nákladů

Popis přepravy zboží
kg

Rozměry haly

Délka jeřábového nosníku

mm

Šířka

mm

Délka vyložení manipulačního jeřábu

mm

Výška

mm

Délka převisu výložníkového jeřábu

mm

Délka pomocného nosníku výsuvného jeřábu

mm

Délka výložníku sloupového otočného jeřábu

mm

Délka výložníku konzolového otočného jeřábu

mm

Požadovaná výška zdvihu

mm

Délka jednokolejové dráhy/jeřábové
dráhy
mm

Dodatečné informace:
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Demag Cranes & Components s.r.o.
Bienerova 1536
274 81 Slaný
Česká republika
Telefon +420 312 514 111
Fax

+420 312 520 870

www.demagcranes.cz

