Lanový naviják Demag SpeedHoist D-SH
Lanový balancer Demag D-BP
Rychlá a přesná manipulace s břemenem

Když pouhé zdvihání a spouštění nestačí

Provozní situace kladou stále více nároků na manipulaci, a kromě zvedání nebo spouštění břemen se pozornost zaměřuje i na rychlost. Rychlost hraje svoji roli
například při pohybu zboží v logistických centrech nebo
při přemisťování obrobků ve stanovené době u sériové
produkce.

39100-3
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A právě zde lanový naviják SpeedHoist nachází uplatnění.
Rychlost zdvihání až 70 m/min umožňuje snadné a plynulé přemístění břemene.

39100-4

39750-13
39750-3

Jiná provozní místa vyžadují citlivou manipulaci
s břemeny, přesné vedení nebo polohování. Jde např.
o stroje plněné citlivými obrobky nebo montážní místa,
která vyžadují přesnou polohu těžkých pracovních
nástrojů jako je multišroubovák.

Pro obě zdvihadla platí:
Pomáhají vytvářet pracovní místa s ohledem na ergonomii, úsporu práce. Zároveň přispívají k eliminaci pracovních výpadků z důvodu pracovních úrazů nebo nemocí z povolání. Lépe dosáhnete větší přesnosti montáže a s tím související kvality Vašich produktů.

Řešení nabízí pneumatický lanový balancer. Pomocí něj
snadněji umístíte obrobky nebo pracovní nástroje do
správné pracovní výšky, ručně pak můžete doladit
přesnou pozici.
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Elektrický lanový naviják Demag SpeedHoist D-SH - rychlá, pohodlná a
přesná manipulace s břemeny

Demag - Speed hoist D-SH je elektrický lanový naviják.
Velmi přesně a rychle dokáže manipulovat s břemeny
do 80 nebo 160 kg. Disponuje plynule regulovanou
rychlostí zvedání až do 70 m/min. Podle potřeby lze
nastavit dynamiku (počet otáček / rychlost a zrychlení)
pomocí otočného kódovacího přepínače, přístroje pro
parametrizování nebo PC.
Pro optimální přizpůsobení pracovnímu procesu jsou
k dispozici dvě odlišné ovládací rukojeti.

38988-2

Bezpečnost obsluhy, břemene a pracovního místa je
zaručena použitím koncového vypínače pro dolní a horní
polohu háku a pojistkou proti přetížení.
SpeedHoist je možné kombinovat s prvky z osvědčené
jeřábové stavebnice Demag KBK a vytvořit téměř jakoukoliv nosnou drážku nebo variabilně vytvořit podvěsné
jeřáby.
Pro SpeedHoist je charakteristické:
integrované počitadlo provozních hodin pro plánování
intervalů údržby
diagnostika poruch
– blikací kód chyby na rukojeti a chybová paměť (lze
načíst z ovládacího terminálu) informují o případných
chybách
volná konfigurace digitálního výstupu pro řízení
externích přístrojů

Ovládání ruční silou
Nejlépe se kladkostroj řídí pohybem ruky, bez nutnosti
stisknutí klávesy.
Ruční silou pohnete rukojetí nahoru nebo dolů a zavěšené
břemeno bude pohyb následovat v požadované rychlosti.
Stisknutím tlačítka lze volit mezi dvěma různými maximálními rychlostmi zdvihání.
D-Grip je ovládací rukojeť pro ruční ovládání. Je
standardně vybavena rychlovýměnnou spojkou. Rychle
a snadno tak vyměníte zařízení pro uchopení břemene.
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Vahadlová rukojeť
Vahadlová rukojeť splňuje požadavek na rychlou a snadnou manipulaci se zbožím v rozdílných polohách. Díky
štíhlé kontuře rukojeti navádí břemeno přímo a přesně
bez kolize s rušivými hranami. Rychlost zdvihání se řídí
plynule pomocí vahadla.
Podle potřeby nastavíte maximální rychlost v nastavovacímu poměru 1:100. Minimální možná rychlost je 0,7
m/minutu a maximální 70 m/minutu. Manipulace
s břemenem je nejen rychlá, ale i jemná při uložení.
Také tato rukojeť může být vybavena rychlovýměnnou
spojkou. Tím je zajištěna variabilita použitých prostředků
pro zavěšení břemene podle potřeb pracoviště.

39285-1

39286-3

Ideální pro překládku na letištích
Na letištích lze pomocí lanovového navijáku SpeedHoist
ergonomičtěji provádět manipulaci s přepravovaným
zbožím, a to od kusového zboží až po cestovní zavazadla. Ideální je vahadlová rukojeť. Pomůže ulehčit fyzickou
práci obsluhy a snižuje tak výpadek související s nemocemi a poraněními.

39558-20
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Pneumatický lanový balancer Demag D-BP
- snadnější a přesnější manipulace

Přednosti lanového balanceru:
snadné nastavení
nízké provozní náklady
nižší časové nároky
spolehlivé pracovní procesy
četné varianty
výroba podle přání zákazníka
vysoká flexibilita
rozsáhlá všestrannost

Výhody lanového balanceru
Břemena lze
přesně a jemně polohovat
ovládat s minimální námahou
individuálně vést

Pokrokový balanční systém
Lanový balancer Demag je bezpochyby pokrokovým
pneumatickým balancerem. Umožňuje vodit břemena
a polohovat je téměř bez námahy a dokonce bez ovladače – s nejvyšší přesností, bezpečností a spolehlivostí.
Vyžaduje pouze malé množství stlačeného vzduchu,
je tichý, robustní a nenáročný na údržbu.

38997-1

Výborná ergonomie
S pomocí lanového balanceru je manipulace velmi ergonomická. Pomáhá snižovat přetížení obsluhy, zabraňuje
křečovitým sevřením a onemocněním svalů a pohybového ústrojí. Výsledkem je nejen snížení fyzické zátěže
obsluhujícího personálu, ale i přínos v oblasti produktivity a motivace zaměstnanců.
Pohon
Lanový balancer je vybaven lanovým bubnem, který je
poháněn stlačeným vzduchem. Stlačený vzduch je
přivedený k válci. Vzduchem se uvede do chodu píst,
který působí pomocí závitového pohonu na lanový buben
a břemeno se tak zvihne. Chcete-li spustit břemeno
nechte pouze uniknout stlačený vzduch nahromaděný
ve válci.
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Vestavný prostor pro ovládání
a montážní deska

Omezovač rychlosti

Kryt

Lanový výstup
38510

Díky regulaci proudu vzduchu lze, v závislosti na typu
ovládání, provádět funkce od jednoduchého zdvihání
a spouštění až po individuální manipulaci s téměř
beztížně se jevícími břemeny.
Zavěšení / Možnosti montáže
Zavěšení je vhodné pro přímou montáž. Pomocí
samostatně dostupné traverzy lze namontovat i pojezdy.
Pojezdová ústrojí z jeřábové stavebnice KBK zaručují
adekvátní jednoduché a energeticky úsporné pojíždění.
Montážní bod na spodní straně balanceru umožňuje
pevné spojení přístroje např. se sklápěcím ramenem,
vedení lana může být tak horizontální.

39220-1

Kryt
Pevný kryt chrání základní přístroj a ovládání před
vnějšími vlivy.
Vestavné ovládání a montážní deska
Vestavněné ovládání nabízí dostatečný prostor pro
všechna ovládání, která jsou k dispozici. Montážní deska
umožňuje jednoduchou instalaci.
Lanový výstup
Lano vystupuje z přístroje stále na stejném místě
prostřednictvím mimořádně přesného lanového vedení.
Omezovač rychlosti
Omezovač rychlosti má za úkol zabránit v případě
přetržení lana nadměrným zdvihům a omezuje provozní
rychlost.
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Rychlá, přesná a jemná manipulace - zvedání / spouštění

Výkon v souladu s praxí
Lanový balancer dosahuje rychlosti zdvihu až 60 m/min.
při 100 % zatěžovatelnosti.
Podle typu se hodí pro zátěže od 0 do 55 nebo 0 do
100 kg při provozním tlaku 6 bar.
Ovládání zvedání / spouštění s tělesem DSK
Standardní ovládání je zabudováno do ergonomicky
tvarovaného praxí osvědčeného ovladače DSK. Pomocí
tlačítka reguluje patentovaný ventilový blok plynule
rychlost zvihání nebo spouštění. Velkou výhodou lanového balanceru oproti elektrickému řetězovému kladkostroji je, že obsluha po zastavení břemene jím může
díky zbytkovému vzduchu ještě zhruba o +-10 cm
manuálně manipulovat

38995-5

Nastavení požadované maximální rychlosti zdvihu lze
snadno provést přímo v ovladači DSK, ten je však
samozřejmě zajištěn proti nedovoleným zásahům.

Mimořádná přesnost a produktivita
Ještě přesnější regulace lze docílit použitím kombinace
regulátoru rychlosti společně s řídící jednotkou. Vysoce
moderní ventilová technika reguluje rychlost zvedání
a citlivého spouštění téměř nezávisle na břemenu, lanový balancer tak umožňuje dosažení produktivní provozní rychlosti. K nebezpečné situaci by nemělo dojít ani
při zvedání bez zátěže, ani při spouštění s těžším
břemenem.
38504
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Vždy jedna ruka volná
Díky spínači Manulift potřebujete pro manipulaci
s břemenem pouze jednu ruku, druhou rukou můžete
otáčet, polohovat, montovat atd.

Kromě všech předností sériového ovládání, zvedání
a spouštění lze spínačem břemeno snadno vést
horizontálně nebo jím manuálně posunovat.

38996-1

36619-15

39246-5
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Jedno nebo dvou břemenné ovládání - optimální varianta ....

... pro konstantní břemeno ...
Pokud musíte zvedat stále stejné břemeno, pomůže Vám
lanový balancer vybavený ovládáním pro jedno
břemeno.
Neustále zavěšené břemeno, např. montážní nástroj,
svářecí kleště, atd. uchovává v „beztížném stavu“.
Břemeno je tak možné prakticky bez námahy uchopit
a dovést do cílové pozice. Podle potřeby lze břemeno
lehce uvolnit, aby zůstalo na daném místě pro další
použití.

38527-2

... pro dvě břemena o stejné hmotnosti
Při dvou břemenném ovládání vyváží balancer jak
závěsný prostředek bez břemene tak i s břemenem.
Může být vždy stálé břemeno, nebo 2 různá břemena
ale o stále stejné hmotnosti.

39249-5
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Vedení břemene rukou - přesná manipulace

38465-2

38298

Vedení břemene rukou představuje
nejkomfortnější ovládání. Přináší
nepřekonatelné výhody při manipulaci, řízení a polohování
libovolných břemen
bez nastavování
pohodlně oběma rukama
nezávisle na hmotnosti
nižší vydávanou silou
pohybem ruky nahoru nebo dolů
bez námahy
spolehlivě a bezpečně
rychle nebo pomalu
citlivě a přesně
s intuitivní kontrolou

Břemena přímo v dlaních
Pokud vyžadujete přesnou manipulaci a polohování břemene, lze ovládání přepnout tak, že vám umožní
vést břemena přímo rukama.

38501-1

Například meziprodukty je možné
k dopracování dostat k pracovním
strojům s přesností na milimetry.
Spojovací procesy u montážních
prací lze provádět detailněji.
Uchopení břemene podle rozměru
Výměna standartních přídavných
zařízení probíhá velmi rychle díky
spojení přes rychlovýměnnou spojku. Přes vhodný čep jsou nainstalována jednotlivá zařízení pro uchopení břemen.

39220-3

Sériové nebo individuální ovládání
Lanový balancer Demag může být
okamžitě zapojen. Ovládací terminál
umožňuje změnu funkcí podle
požadavků zákazníka. Pomocí jednoduchého „menu“ můžete lanový
balancer nastavit on-line podle vlastních potřeb. Rozličná zařízení pro
uchopení břemen jsou standartně
vybavena čepem. Provedené změny,
např. uvolnění drapáku, nastavení
maximálního břemene nebo dynamiku přístoje, lze okamžitě vyzkoušet a případně ještě upravit.

Dodatečné bezpečnostní funkce
Dodatečné bezpečnostní funkce
zajišťují maximální možnou bezpečnost:
Uvolnění drapáku a uvolnění zvedání.
Uvolnění drapáku uvolní břemena až
poté, co jsou bezpečně odložena.
Uvolnění zvedání naopak umožní
další vykonání povelů až po
bezpečném uchopení při zdvihu.
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Spojení SpeedHoistu a lanového balanceru

38439
38438

38441

Jeřábová stavebnice Demag KBK
Jeřábová stavebnice Demag KBK umožňuje snadné
a ekonomické využití SpeedHoistu a lanového balanceru. Systém profilů o různých velikostech umožňuje tvorbu rozličných systémů. Nabízený sortiment se pohybuje
od jednoduchých konstrukcí až po kompexní jednokolejové dráhy, jednonosníkové a dvounosníkové podvěsné
jeřáby, sloupové a stěnové jeřáby.

38442

Pojezdové vozíky jsou bezúdržbové a odolné vůči
opotřebení, zajišťují tak snadný pojezd. Speciální pojezdy mohou spolu s tuhými závěsy vynést zatížení mimo
dráhu.

Přídavná zařízení
Rozsáhlý modulární systém nabízí četná koncová
zařízení: paralelní a hřídelové drapáky, svěrací a vyrovnávací drapáky, i různá chapadla přepravek. Tato a další
speciálně vyvinutá zařízení dělají ze SpeedHoistu a balanceru universální nástroj.

38465-4
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Technické údaje pro lanový naviják Demag SpeedHoist D-SH

Rozměry

1) Traverza pro pojezd KBK,
objednací číslo 851 195 44

1)

Lanový výstup
Nejvyšší poloha háku

Lanový výstup
Nejnižší poloha háku

42586145.eps

Technické údaje D-SH 80 / D-SH 160
Nosnost

Ústrojí FEM

max. rychlost zdvihání
(plynule regulovatelná)

80 kg

1 Am

min. 0 až max. 70 m/min.

160 kg

1 Bm

min. 0 až max. 35 m/min.

Výška zdvihu

Napájecí napětí

Kmitočet

2,2 m

400 V

50 Hz
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Technické údaje pro lanový balancer Demag D-BP

Tabulka volby zařízení
Konstrukční velikost

Nosnost1)

Vedení lana

kg
D-BP 55

55

D-BP 110

110

Zdvih háku

Ø lana

m

mm

1/1

2

Hmotnost 2)
kg
14,7

5

26,4

1) Jmenovitá hodnota při pracovním tlaku 6 bar.
2) s lanem o délce 6 m bez pneumaticko elektrického vybavení

Spotřeba vzduchu
Pro zdvih, vinutí 1/1, výšku zdvihu 2 metry a jmenovitý tlak 6 bar:
Konstrukční velikost 55 -> 12,8 litru, konstrukční velikost 110 -> 25,6 litru

Rozměry

42104544

Konstrukční velikost
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b

b1

b2

b3

b4

D-BP 55

420

205

215

35

50

D-BP 110

508

240

268

35

50

d1

d2

h1

h2

h3

h4

75

16,5

75

16,5

h5

l

l1

l2

194

25

197

216

22

219

199

25

305

104

150

218

29

335

105

150

Jak získat více informací o SpeedHoistu/ lanovém balanceru

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

Odpověď pošlete na:
Firma
k rukám
Oddělení
Ulice / poštovní přihrádka
PSČ / Město
Telefon / fax
E-mail

Demag Cranes & Components nabízí široké spektrum kladkostrojů určených do nejrůznějších provozů a zátěží.
Rádi Vám vybereme z našich rozmanitých konstrukčních velikostí a provedení to nejvhodnější řešení. Stačí pouze
vyplnit uvedený formulář a předat našemu obchodnímu zástupci.

Nosnost
Ovládání zvedání / spouštění
Ovládání zvedání / spouštění s regulátorem
rychlosti
Ovládání zvedání / spouštění Manulift
Ovládání jednoho břemene
Ovládání dvou břemen
Ovládání ruční silou
Pevné uchycení
Pojezd
Nosnost SpeedHoist
Vahadlová rukojeť

kg

kg

Fáze plánování
Předběžné informace
Podrobné plánování

Nabídková kalkulace
Zadání zakázky do

Požadujeme
Konzultaci (telefon)
Stručnou nabídku
Podrobnou nabídku
Informační materiál zaměřený na
Jeřábovové stavebnice KBK classic a KBK ergo
Stavebnice jeřábu KBK Aluline
Sloupové a nástěnné otočné jeřáby

Uvítáme i detailní informace:

Rozměr profilového nosníku

Provozní napětí

nebo profilu KBK

Tlak v síti v bar
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Demag Cranes & Components s.r.o.
Bienerova 1536 · 274 81 Slaný
Telefon +420 312 514 111
Fax
+420 312 520 870
www.demagcranes.cz

