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Veľké myšlienky hýbu veľkými vecami

Bez ohľadu na to, či ide o priemyselný podnik, obchod 
alebo remeselnícku prevádzku, použitím najmodernejšej 
techniky v oblasti toku materiálu je možné optimalizovať 
výrobné procesy, znížiť náklady na skladovanie a prepra-

vu, skrátiť dodacie lehoty a harmonizovať pracovné mies-
ta. Vďaka rôznorodým a špecifickým požiadavkám našich 
zákazníkov sme vyvinuli jedinečné spektrum kompatibil-
ných produktov, ktoré sa vzájomne dopĺňajú. 
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39169-10

Komponenty a zariadenia manipulačnej techniky sú spolu 
zladené tak, aby boli použiteľné ako samostatné kompo-
nenty, a aby takisto tvorili súčasti komplexných systémo-
vých riešení. Ako medzinárodný podnik so sídlom a 

prevádzkami v Nemecku a v Českej republike a s predaj-
nými organizáciami a zahraničnými zastúpeniami na 
všetkých svetadieloch ponúka spoločnosť Demag Cranes 
& Components riešenia toku materiálov, logistiky a poho-
nov pre podniky všetkých veľkostí a vo všetkých odvetviach. 

	 4	 Žeriavy
  Štandardné žeriavy
  Procesné žeriavy
  Špecifické žeriavy pre jednotlivé odvetvia
  Lanové kladkostroje 
  Vrátky
  Žeriavové komponenty  
  Žeriavové súpravy

	 8	 Manipulačná	technika	
  Žeriavová stavebnica KBK
   Reťazové kladkostroje 
  Ovládače 

	16	 Pohony
   Pojazdové komponenty 
  Motory s prevodovkou 
  Meniče frekvencie
  Prívody prúdu

	20	 Servis	
  Inšpekcia 
  Revízia
  Údržba
    Preventívna údržba 
  Modernizácia
  Rekonštrukcia
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Vsaďte na správny žeriav

Všade tam, kde je potrebné manipulovať s ťažkým, 
veľkým a neskladným tovarom, neexistuje prakticky 
žiadna iná alternatíva ako použitie žeriava. Klasický  
zástupca nadzemných prepravných prostriedkov ponúka 

navyše tú výhodu, že nezaberá žiadny podlažný priestor 
pre prepravné funkcie. Spolu s príslušnými uchopovacími 
prostriedkami sa môžu žeriavy použiť prakticky na kaž-
dom mieste v priestore na prepravu, skladovanie, montáž 
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ŽERIAVY

39438-2

alebo prepojovanie plne automatických výrobných proce-
sov. Od štandardného žeriava až po plne automatický 
procesný žeriav ponúka Demag Cranes & Components 
prakticky zamerané riešenia pre všetky odvetvia.

Mostové	a	podvesné	žeriavy		
V jedno alebo dvojnosníkovom prevedení s jednokoľajo-
vými alebo dvojkoľajovými mačkami, nosnosťou do 100 t 
a rozpätím až 35 m.
Procesné	žeriavy
Mostové žeriavy s nosnosťami do 580 t a rozpätím 60 m, 
podvesné žeriavy s nosnosťami do 100 t, stohovacie 
žeriavy, zariadenia pre údržbu lietadiel
Lanový	kladkostroj	DR	
Jednokoľajová mačka, dvojkoľajová mačka alebo pätkový 
kladkostroj, nosnosť do 50 t, minimálna rýchlosť zdvihu  
6 m/min., zatriedenie FEM 2m+, plynulý pojazd mačky
Vrátky/mačky	s	vrátkom
Nosnosti až do 170 t 
Zariadenia	na	uchopenie	bremena
Kliešte, systémy uchopovacích klieští, kompaktné magnety,
traverzy s magnetmi, drapáky
Elektrické	a	elektronické	konštrukčné	diely
Prívody elektrického prúdu, ovládače rádiové riadenia, 
poistky proti preťaženiu, koncové spínače zdvihu a pojazdu.
Pojazdy	žeriava
Ako koľajové pojazdy pre žeriavy alebo podobné odvetvia 
strojárstva, nosnosť až do 130 t, tandemová prevádzka až 
do 250 t
Žeriavové	sady
Balíčky komponentov šité na mieru pre podvesné žeriavy 
a jednonosníkové alebo dvojnosníkové mostové žeriavy

K jednotlivým produktom Vam radi zašleme
ďalšie prospekty.

20104745-0611 CZ-CZ Produktspektrum RZ.indd   5 19.12.11   15:27



6

40175-3 40180-21 38400-2-1

Investície do hospodárnosti a efektívnosti

Štandardné	žeriavy
Štandardné žeriavy sú z veľkej časti 
konfigurované zo štandardizovaných 
konštrukčných skupín. Spektrum 
siaha od jednonosníkových žeriavov  
s nosnosťou od 1 t až po veľké 
dvojnosníkové žeriavy s maximálnou 
nosnosťou 100 t. Štandardizácia 
konštrukčných skupín umožňuje 
sériovosť výroby, ktorá zaručuje 
cenovo priaznivé a vysoko kvalitné 
výsledky. Zložitejšie vybavené štan-
dardné žeriavy sú vhodné na riešenia 
šité na mieru, ktoré výrazne prekra-
čujú ich už tak rozličné konštrukčné 
podoby.  

Procesné	žeriavy
Automatické procesné žeriavy sa 
vybavujú s ohľadom na  účel ich pou-
žitia. Automatizácia je zmysluplná 
vtedy, ak žeriav ako významná súčasť 
vnútropodnikovej logistiky vzájomne 
prepája výrobu, naskladnenie a 
vyskladnenie. V tomto prípade má 
žeriav veľký vplyv na efektívnosť  
a flexibilitu, a tým v konečnom 
dôsledku na hospodárnosť celého 
procesu.  

Špecifické	žeriavy	pre	 
jednotlivé	odvetvia
Koncept Masterline orientovaný  
na jednotlivé odvetvia zodpovedá 
variantmi žeriavov Papermaster, 
Coilmaster, Steelmaster, Container-
master a Bulkmaster presne požia-
davkám týchto odvetví na výrobu a 
skladovanie. Typ Classic spĺňa základ-
né požiadavky na profesionálne 
organizovaný sklad s vysokým stup-
ňom využitia priestoru. Typ Advan-
ced navyše obsahuje čiastočnú  
automatizáciu, systém správy skladu 
a Storage Manager zaistí ešte väčší 
prehľad v sklade. Typ Premium nako-
niec zaisťuje plnú automatizáciu s 
časovo a priebehovo optimalizovaný-
mi programami pre uskladnenie, 
vyskladnenie a evidenciu zásob.   
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ŽERIAVY

38937 39205-1

Lanový	kladkostroj	DR	
S lanovým kladkostrojom DR a  
štandardnými žeriavmi Demag je 
možné vytvoriť rôznorodé varianty, 
ktoré sú presne zladené s rozsahom 
úloh a poskytujú tak optimálny 
pomer ceny a výkonu. Okrem svojej 
priestorovo úspornej konštrukcie 
ponúka predovšetkým vysokú  
rýchlosť zdvihu, a tým celkový  
vysoký manipulačný výkon už aj pri 
tak rozsiahlom sériovom vybavení. 
Použitie tohto lanového kladkostroja 
je možné rozšíriť použitím kompakt-
nej dvojkoľajovej mačky a mačky s 
univerzálnym pätkovým pripevnením. 

Ovládanie
Žeriavy Demag je možné ovládať 
káblovo napájanými ovládačmi alebo 
bezdrôtovo pomocou rádiového 
ovládania. Ovládače majú ergono-
mický tvar. Variabilná frekvenčná 
rádiová prevádzka zaisťuje nerušené 
vysielanie a príjem.

Crane	Designer	online	
Pomocou programu Crane Designer 
je možné konfigurovať žeriavové 
zariadenia v súlade s individuálnymi 
potrebami. Počas niekoľko málo 
minút, po zadaní základných para-
metrov, ako je typ žeriava, nosnosť, 
výška zdvihu a rozchod kolies, pro-
gram Crane Designer nakonfiguruje 
žeriav.  
www.demag-cranedesigner.de

Hoist	Designer	Online	
Pre lanový kladkostroj je možné 
použiť obchodný konfigurátor na 
adrese
www.demag-hoistdesigner.de
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KBK dráhy a žeriavy – riešenia šité na mieru

Stavebnica KBK predstavuje systém, ktorý vyžaduje len 
niekoľko štandardných konštrukčných dielov na výrobu 
najrôznejších variantov žeriavov a podvesných dráh. 
Rozdielne veľkosti profilu sú v rámci jedného žeriavu 
kombinovateľné pre dosiahnutie optimálnej konfigurácie. 

Výsledkom sú zariadenia šité na mieru, bez ohľadu na  
to, či ide o jednoduchú jednokoľajovú podvesnú dráhu, 
alebo o komplexné plošné riešenia toku materiálu. Všetky 
varianty majú spoločnú výhodu: žeriavy využívajú priestor 
pod stropom haly a nechávajú tak hodnotný podlažný 
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MANIPULAČNÁ TECHNIKA

36580-2

priestor voľný pre pracovné a výrobné plochy. Konštrukčné 
diely KBK vyrábané vo veľkých sériách zaručujú vysokú 
funkčnú spoľahlivosť, dlhú životnosť a výhodný pomer 
ceny a výkonu.  

Žeriavová	stavebnica	KBK
Podvesné dráhy a žeriavy, nosnosti až do 3,2 t 
Stohovacie	žeriavy
Nosnosti až do 500 kg 
Portálové	žeriavy
Nosnosti až do 3,2 t 
Stavebnica	žeriava	KBK	Aluline
Podvesné dráhy a žeriavy, nosnosti až do 1 t 
Stĺpové	otočné	a	nástenné	otočné	žeriavy
Stĺpové otočné žeriavy s nosnosťou do 10 t, rozsahom 
otáčania 270° až n x 360° a dĺžkou výložníkov až 12 m;
Nástenné otočné žeriavy s nosnosťou až 10 t, rozsahom 
otočenia 180°, resp. 270°, a dĺžkou výložníkov až 12 m  

K jednotlivým produktom zo žeriavovej stavebnice KBK 
vám radi zašleme ďalšie prospekty.
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36147 37994-1 23165

40416-140416-1

Manipulácia nad zemou a s mnohými variantmi rozšírení

Jednonosníkové	a	dvojnosníkové	
podvesné	žeriavy
Podvesné žeriavy sa používajú na 
prepravu na väčších plochách. Nízka 
vlastná hmotnosť a zavesenie pre 
rôzne stropné konštrukcie umožňujú 
univerzálne použitie. Dvojnosníkové 
podvesné žeriavy dovoľujú pri rov-
nakej nosnosti väčšiu dĺžku nosníkov 
žeriava ako jednonosníkové podves-
né žeriavy. Podvesné žeriavy sú 
zásadne ľahko ručne pojazdné, pri 
vyšších záťažiach a väčších dĺžkach 
nosníkov žeriavov sa odporúča pou-
žitie pojazdových pohonov.

KBK	ergo
Komponenty KBK ergo sú rozšírením 
štandardnej stavebnice a používajú 
sa všade tam, kde sa vyskytujú sily, 
ktoré pôsobia proti tiažovej sile 
Žeriav KBK tak môže ako výložníkový 
alebo výsuvný žeriav bezpečne ucho-
povať a prepracovať bremená, ktoré 
sa nachádzajú až 2,5 m mimo dráhy 
žeriava. 

Jednokoľajová	podvesná	dráha
Ponúka riešenia pre priamkovú 
prepravu. Pri ľubovoľnom vedení 
trás je možné dráhu prispôsobiť 
daným konštrukčným skutočnostiam. 
S priamymi a oblúkovými časťami, 
výhybkami, točňami, spúšťacími 
stanicami a pohonmi pojazdu je 
možné riešiť takmer každú prepravnú 
úlohu. Spojenie medzi dvoma bodmi 
je možné realizovať ako vratnú trať 
alebo ako okružnú trať.
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MANIPULAČNÁ TECHNIKA

40562-5

39958-2 39095-1 40104-4

37979-3

KBK	Aluline	
Okrem oceľového prevedenia existuje 
takisto hliníkový profil KBK. KBK 
Aluline zaručuje nízku vlastnú hmot-
nosť, moderný dizajn a možnosť 
montáže systémových komponentov 
pomocou integrovaných drážok.

Portálové	žeriavy
Použitie mobilných portálových 
žeriavov je zmysluplné tam, kde je 
nutné na rôznych miestach striedavo 
prepravovať bremená do hmotnosti 
až 3,2 t. Je možné ich ľahko namon-
tovať a po použití znovu rýchlo 
demontovať. Vďaka variabilnému 
rozponu sú s ohľadom na nosnosť  
a pojazdovú dráhu ľahko prispôsobi-
teľné na prepravné úlohy. 

Stohovacie	žeriavy
Pre skladovanie, prípravu na odber a 
triedenie kusového tovaru, prepravní-
kov a paliet do hmotnosti 500 kg  
sú v ponuke stohovacie žeriavy zo 
stavebnice žeriava KBK. So svojimi 
vidlicami, tŕňmi a drapákovými 
kliešťami prispôsobenými na prepra-
vovaný materiál sú ideálnymi pomoc-
níkmi v sklade.  

Stĺpové	a	nástenné	otočné	žeriavy
Nachádzajú uplatnenie v situáciách, 
kde je nutné rýchlo a bezpečne 
presúvať bremená priamo na praco-
visku. Uľahčujú zamestnancovi mani-
puláciu a navyše urýchľujú pracovné 
procesy.  

Žeriavy vyhovujú širokým spektrom 
konštrukčných veľkostí a konštrukč-
ných typov najrôznejším požiadav-
kám na zaťaženie, rozsah otáčania a 
vyloženie. Je možné ich jednoducho 
pripevniť na steny alebo na stĺpy 
haly, umiestniť ich ako voľne stojace 
a taktiež ich namontovať na stroje a 
zariadenia.  
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Kompaktné zdvíhacie zariadenia – ergonómia a výkonnosť

Sú presvedčivé pre svoju vysokú flexibilitu pri konštrukcii a 
realizácii zariadení, ktoré uľahčujú zdvíhanie a polohovanie 
bremien na pracovisku, vkladanie do strojov, zariadení a 
regálov. Či už sú zdvíhacie zariadenia konfigurované  

Výkonné a ergonomické kompaktné zdvíhacie zariadenia 
ponúkajú rôzne nosnosti, rýchlosti a varianty prevedenia 
pri najvyššej možnej spoľahlivosti a bezpečnosti. Majú 
všestranné použitie v priemysle, remesle a obchode.  
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MANIPULAČNÁ TECHNIKA

39043-1

s ručným alebo elektrickým pojazdom, sú veľkým príno-
som pre uľahčenie práce zamestnancov a znamenajú tak 
väčšiu hospodárnosť vďaka vyšším rýchlostiam obratu, 
prepravy a montáže.  

Elektrické	reťazové	kladkostroje
Nosnosti do 5 000 kg, plynulo riadené elektrické  
reťazové kladkostroje do 2 500 kg
Pojazdy	a	pohony	
Ručné a elektrické pojazdy hodiace sa k danému  
zdvíhaciemu zariadeniu
Manulift		
Nosnosti až do 250 kg 
Elektrické	lanové	navijaky		
Nosnosti až do 400 kg 
Uchopovacie	zariadenia	pre	malé	predmety	
Kliešte, batériové magnety, permanentné magnety, 
paralelný drapákový systém
Ovládače	
Ovládače, infračervené a rádiové diaľkové ovládače 
Trolejové	prívody	prúdu		

K jednotlivým produktom vám radi zašleme
ďalšie prospekty.
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39040-1 39314-2 40343

Pre každú oblasť použitia ponúkame vhodné zdvíhacie zariadenie

Reťazový	kladkostroj	DC-Com		
Kvalitné základné vybavenie sa rýchlo 
inštaluje a takisto sa veľmi ľahko 
udržiava. Ideálne pre každodenné 
použitie v rozsahu zaťaženia až  
2 000 kg.  

Hoist	Designer	Online	
Pomocou aplikácie Hoist Designer je 
možné individuálne konfigurovať
reťazové kladkostroje Demag a úplne 
jednoducho ich zahrnúť do svojej 
konštrukcie (Auto-CAD).
www.demag-hoistdesigner.de

Reťazový	kladkostroj	 
DC-Pro/DCS-Pro	
Reťazový kladkostroj DC-Pro pre 
záťaže až do 5 000 kg je kompletne 
vybavený, maximálne flexibilný reťa-
zový kladkostroj, ktorý je možné za 
veľmi krátku dobu nainštalovať a 
uviesť do prevádzky. Vyznačuje sa 
veľmi jednoduchým ovládaním a 
údržbou, ako aj ergonómiou a vyso-
kým bezpečnostným štandardom. 
Mimoriadne dlhá životnosť  
(FEM 2m+) znamená ešte vyššiu 
hospodárnosť.   

Vďaka plynulej regulácii rýchlosti 
reťazového kladkostroja DCS-Pro je 
možné zdvíhať, spúšťať a polohovať 
bremená s väčšou citlivosťou a bez-
pečnosťou. Vďaka vysokej rýchlosti  
v oblasti čiastkového zaťaženia je 
možné vykonávať zdvíhacie úkony 
oveľa rýchlejšie.  

Manulift	DCM-Pro/DCMS-Pro	
Pre bezproblémové jednoručné 
ovládanie bol vyvinutý Manulift 
DCM-Pro. Vďaka ovládaču integrova-
nému do zariadenia na uchopenie 
bremena potrebuje obslužný perso-
nál len jednu ruku na ovládanie 
reťazového kladkostroja, ako aj na 
vedenie bremena. Rýchlovýmenná 
spojka umožňuje jednoduchú výme-
nu rôznych zariadení na uchopenie 
bremena špecifických pre zariadenie 
Manulift. Manulift DCMS-Pro posky-
tuje riadenie zdvihu s plynulou regu-
láciou rýchlosti.   
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MANIPULAČNÁ TECHNIKA

39215

38313-2 39285-3

Pojazdy	a	pojazdové	pohony	
Reťazové kladkostroje DC môžu  
byť s ručným alebo elektrickým 
pojazdom. Novo vyvinutý elektrický 
pohon pojazdu je možné jednodu-
cho namontovať na pojazdový vozík. 
Pohon disponuje pozvoľným rozbe-
hom, dvoma jazdnými rýchlosťami 
alebo plynulou reguláciou rýchlosti a 
nastaviteľným tlmením rozkyvu pre 
pojazd mačky.   

Ovládače	a	rádiové	ovládanie
Čo sa týka ovládania, sú k dispozícii 
rôzne káblové ovládače, bezdrôtové 
riadenie DRC-MP s tlačidlovým vysie-
lačom DRC-10 alebo joystickovým 
vysielačom DRC-J.

Elektrické	lanové	navijaky		 
SpeedHoist	D-SH	
SpeedHoist D-SH bol vyvinutý na 
rýchle a časté premiestňovanie brem-
ien. Disponuje ručným ovládaním s 
plynulých chodom alebo vyklápacím 
úchytom a rýchlovýmennou spojkou 
na uchopenie bremena. Umožňuje 
manipuláciu s bremenami s hmotno-
sťou až 80 kg pri rýchlosti zdvihu  
70 m/min. alebo s rýchlosťou  
35 m/min. pri hmotnosti až 160 kg.
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Pomocou rozsiahlej konštrukčnej stavebnice pre každé 
použitie, ktorá sa skladá z pojazdových komponentov, 
pohonov, meničov frekvencie a aplikačných konštrukč-
ných skupín a prívodov prúdu, môžete navrhovať riešenia 

pohonov pre každé použitie. Jednotlivé komponenty sú 
skonštruované a testované pre maximálnu funkčnú bez-
pečnosť, neustále optimalizované a vyrábané v najvyššej 
kvalite a s najvyššou presnosťou. Spoločnosť Demag 

Perfektne zladené
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POHONY

38814-12

Cranes & Components ponúka ako jediný dodávateľ 
pohonov kompletné jednotky z presne zladených kon-
štrukčných skupín, v rozsahu od pojazdového kolesa s 
krytom cez prevodovku až po motor a menič frekvencie. 

Pojazdové	komponenty	
Kolesové bloky, systémy pojazdových kolies a súpravy 
kolies pre rozsah použitia až do nosnosti 60 000 kg
Elektromotory	
Trojfázové motory do 45 kW, 2-, 4-, 6- a 8-pólové s 
prepínaním pólov 
Brzdové	motory		
Brzdové motory s presuvným kužeľovým a valcovým 
rotorom do 45 kW 
Prevodovky		
Prevodovky s čelnými kolesami, uhlové a ploché  
prevodovky so širokým spektrom prevodových pomerov, 
rozsahy točivých momentov od 90 do 12 000 Nm 
Motory	s	prevodovkou	
Rozsah výkonu od 0,18 do 45 kW,  
motory s prevodovkou s čelnými kolesami D  
od 90 do 5 800 Nm,  
motory s uhlovou prevodovkou W od 120 do 12 000 Nm,  
motory s plochou prevodovkou A od 130 do 11 500 Nm 
Mikropohony	
s brzdovými motormi s kužeľovým rotorom pre veľké 
odstupňovanie a na polohovanie s vysokou presnosťou, 
prevodový pomer až 500:1 
Meniče	frekvencie
na plynulú reguláciu prestavenie počtu otáčok sériových 
trojfázových motorov ako samostatné alebo skupinové 
pohony pre úlohy štart/stop, výkon na hriadeli motoru  
až 560 kW, prúdové zaťaženie od 2,4 do 110 A alebo  
od 4,2 do 544 A, konštrukčné rady Dedrive Compact a 
Dedrive Pro
Trolejové	prívody	prúdu
Demag-Compact Line DCL pre intenzity prúdu do 200 A 
až so 7 vodičmi 

K jednotlivým produktom vám radi zašleme ďalšie  
prospekty.
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39384

39194-1

38881-1 39350-7

Systém	kolesových	blokov	DRS	
Mnohostranný sériový konštrukčný 
diel pre konštrukcie pojazdov so 
záťažami kolies do 40 000 kg 

Systém	kolesových	blokov	LRS	
Robustný, univerzálny a jednoducho 
zvoliteľný, pre široké spektrum použi-
tia v spodnom rozsahu nosnosti do  
6 500 kg  

Motory	s	prevodovkou 
Vynikajúce pojazdové motory so 
sieťovou prevádzkou pre jednu  
alebo dve rýchlosti, brzdové motory  
s kužeľovým rotorom pre najvyššie 
nároky pri aplikáciách štart-stop a 
naše motory s valcovým rotorom pre 
štandardné aplikácie sú k dispozícii  
v rozsahu výkonu 0,18 až 45 kW ako 
motory s prevodovkou s čelnými 

Meniče	frekvencie 
Dedrive	Compact	
Pre spodný rozsah výkonu motora  
do 55 kW 

Meniče	frekvencie 
Dedrive	Pro 
Univerzálny pre sieťové napätia od 
380 do 690 V a motory s výkonom 
až 560 kW  

Presnosť pohybu

kolesami D od 90 do 5 800 Nm, ako 
motory s uhlovou prevodovkou W  
od 120 do 12 000 Nm a ako motory 
s plochou prevodovkou A od 130 do 
11 500 Nm. 
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POHONY

39378

37371-1

39398-2 25221

13001

39293-2

39336

Aplikačná	konštrukčná	skupina	
Použiteľná už v štandardnom preve-
dení pre pojazd a zdvih v prevádzke  
s jedným alebo viacerými motormi. 
Rozšírený štandard je vhodný pre 
rovnomerný chod zdvíhacích poho-
nov a na rozdelenie záťaže spojených 
pohonov.  

Prívody	prúdu

Compact	Line	DCL je mimoriadne 
kompaktný a veľmi dobre sa montuje 
a udržiava.  

Kompaktné	malé	trolejové	 
vedenie	DKK je ideálne pre vyššie 
okolité teploty.  

Samostatný	vodič	DEL je možné 
použiť univerzálne a flexibilne pre 
najrôznejšie použitia.  

Systém	kolesových	blokov	RS	
V prevedení z nerezovej ocele alebo 
z oceľového plechu pre zvláštne 
použitie (napr. pri vysokých teplotách 
až do 350 °C) pre zaťaženie až do  
18 000 kg

Súpravy	kolies	RAE/RNE	
Optimálne pre použitie v najvyššom 
rozsahu zaťaženia až do 60 000 kg/ 
1 koleso  

Jednoduché	projektovanie	 
s	nástrojmi	Drive	Designer	
on-line	a	CalDrive	
Pomocou konfigurátora  
Drive Designer Online  
(www.demag-drivedesigner.de)  
si môžete jednoducho, rýchlo a 

bezpečne vybrať motor s prevodovkou 
s čelnými kolesami, motor s uhlovou 
prevodovkou, motor s plochou prevo-
dovkou alebo pojazdové komponenty. 
Jediným kliknutím myšou je možné 
okamžite vyvolať všetko, čo budete 
potrebovať pre svoju konštrukciu. 

Pomocou výpočtového softvéru 
CalDrive nájdete rýchlo riešenie pre 
svoju úlohu súvisiacu s pohonom. 
Môžete tak jednoducho vybrať 
pohony pre pojazdy a zdvíhanie,  
pohon pojazdu trecím kolesom 
alebo pohon valčekových tratí.
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Životnosť a zvyšovanie výkonnosti

K servisu Demag patria služby ako napr. údržba, prehliad-
ky a opravy, ktoré prispievajú k tomu, aby vaše žeriavy, 
zdvíhacie zariadenia a ich komponenty boli udržiavané v 
bezchybnom stave. Pre vás to znamená vyššiu dostupnosť 
a hospodárnosť používania vášho zariadenia. Významnú 

úlohu zohráva okrem klasického servisu aj modernizácia a 
rekonštrukcia žeriavov. Keďže sa požiadavky počas dlhej 
životnosti žeriavov často menia, rastie záujem o prispôso-
benie žeriavov na nové požiadavky. Demag Service vytvá-
ra pomocou svojho širokého spektra výkonov a individu-
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SERVIS

39203-11

Vďaka celosvetovej sieti kompetentných servisných  
tímov a kompletnej ponuke servisných služieb poskytuje 
Demag Service všetky výkony pre komplexnú starostlivosť 
o životnosť vlastných, ako aj cudzích zariadení.

■■ Montáž a uvedenie do prevádzky
■■ Bezpečnostné skúšky
■■ Údržba a inšpekcia
■■ Odstraňovanie porúch a opravy
■■ Telefonická pohotovosť a dostupnosť 24 hodín denne
■■ Modernizácia a rekonštrukcia
■■ Zameranie žeriavov a žeriavových dráh
■■ Školenia o produktoch a školenia pre obsluhu
■■ Dokumentácia a zásobovanie náhradnými dielmi  
aj online cez Internet

■■ Dielenské opravy
■■ Zákaznícka podpora  

K jednotlivým službám vám radi zašleme ďalšie prospekty.

álnych riešení základňu pre to, aby bolo možné používať 
žeriavy a komponenty po celú dobu ich životnosti hospo-
dárne a bezpečne.  
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39717-4 39404-2 38647-9

Kompletná starostlivosť o produkt

Služby	šité	na	mieru	zákazníkom
Produkty Demag sa používajú na 
celom svete. Demag Service ponúka 
služby zamerané na maximálne 
využitie žeriavov Demag, zdvíhacích 
zariadení či žeriavových komponentov. 
Dôležitá je maximálna bezpečnosť 
práce pre personál obsluhy i ostat-
ných pracovníkov prevádzky. Doby 
nútených odstávok a neplánovaných 
prestojov je možné znížiť na mini-
mum vďaka pravidelnej preventívnej 
údržbe, metodickej analýze problé-
mov a rýchlejšiemu odstraňovaniu 
porúch.

Rekonštrukcia
Rekonštrukcia žeriava predstavuje 
prispôsobenie zariadenia zmeneným 
rámcovým podmienkam. Zmeny 
sa väčšinou týkajú nosnosti alebo 
rozpätia žeriava. Je možné znížiť 
prevádzkové náklady, zamerať sa 
na bezpečnosť práce atď.

Náhradné	diely	Demag	
Spoľahlivé zásobovanie originálnymi 
náhradnými dielmi prispieva k bez-
pečnému odstraňovaniu porúch a 
minimalizácii doby prestojov. Súpravy 
náhradných dielov Demag znižujú 
náklady na údržbu a zaručujú bez-
pečnú funkčnosť, dlhú životnosť a 
prevádzkyschopnosť zdvíhacích 
zariadení. Náhradné diely je možné 
pohodlne a jednoducho objednať cez 
obchod Demag (www.demag-shop.cz) 
alebo prostredníctvom regionálneho 
partnera.
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SERVIS

38584 39183-138972-1-1

Modernizácia
Počas prevádzkovej doby žeriavy a 
komponentov sa môžu zmeniť požia-
davky na využitie, najmä u starších 
zariadení často vznikajú vyššie prevá-
dzkové náklady. Modernizácia pomá-
ha rozšíriť využitie, znížiť náklady a 
odhaliť nevyužitý potenciál zariade-
nia značky Demag. Komponenty 
Demag využívajú najnovšie poznatky 
vo vývoji pohonov, elektrotechniky a 
techniky materiálu, ako aj v oblasti 
riadenia a diaľkového ovládania. 
Cielenou modernizáciou je možné 
aktivovať mnoho rezerv, ktorými 
disponujú staršie zariadenia.

Servisné	školenia
Bezpečnosť pre človeka, zariadenie 
a materiál je predmetom všetkých 
školení o produktoch a obsluhe. V 
širokom spektre seminárov s orientá-
ciou na potreby zákazníka a odvetvia 
sa poskytuje nutné know-how pre 
bezpečnú obsluhu a údržbu žeriavov 
a komponentov.

Zameriavanie	žeriavovej	dráhy
Pravidelné zameriavanie žeriavovej 
dráhy má rozhodujúci vplyv na život-
nosť rôznych komponentov žeriavu. 
Vymeriavanie pomocou patentované-
ho laserového meracieho systému 
LMS je rýchle a nekomplikované. 
Prevádzka sa takmer vôbec nemusí 
prerušiť a takisto nie sú nutné ani 
ďalšie opatrenia, ako napr. zátarasy, 
zaistenia alebo dočasné vyprázdne-
nie hál.
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Demag	Cranes	&	Components	spol.	s	r.o.
Bienerova 1536
274 81 Slaný, Česká republika
Telefón: +420 (0) 312 514 111
Fax: +420 (0) 312 514 101
E-mail: marketing@demagcranes.cz
www.demagcranes.cz
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