Sloupové a nástěnné otočné jeřáby
Demag jeřáby vytvářejí pracovní místa na míru

Vzájemně sladěné komponenty a zařízení

Společnost Demag Cranes & Components se již více než
190 let zabývá vývojem a výrobou jeřábů a zdvihací
techniky. Díky kontinuálnímu vývoji jsou všechny produkty a komponenty vzájemně sladěny, aby jednotlivé konstrukční díly vytvářely jedinečné spektrum použitelných
aplikací od jednoduchého kladkostroje až po komplexní
systémová řešení.

Bez ohledu na to, zda se jedná o menší dílnu nebo velký
průmyslový závod, moderní manipulační technika může
přispět ke snížení nákladů na uskladnění a transport a
zkrátit dodací lhůty. Otočné nástěnné a sloupové jeřáby
Demag mohou výrazně přispět k optimalizaci celkové
ergonomie pracovišť.

37693-8

39026-4

39095-1

Demag Cranes & Components nabízí komplexní řešení s
ohledem na maximální spolehlivost, hospodárnost a
vysokou bezpečnost osob, zařízení i břemene.
Používáním nejnáročnějších standardů inovací a kvality
dokážeme maximalizovat přidanou hodnotu pro naše
zákazníky.
Sloupové a nástěnné otočné jeřáby jsou technologicky
vyzrálé produkty, které slouží k optimalizaci pracovišt a
pro široké spektrum aplikací.

39206-5

40227-8
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Vyšší produktivita a ergonomie

Právě ruční přeprava, skládání a překládání poměrně
malých břemen bývá časově náročná a může ergonomicky zatěžovat pracovníky. Pomocí sloupových a nástěnných otočných jeřábů Demag instalovaných přímo na
pracovišti se snadno, rychle a přesně dají zdvihat a přepravovat výrobky nejrůznějšího typu.

Výrazně se tak snižuje například čas strávený překládkou
a eliminují se čekací doby na halové jeřáby.

40172-4

Jemné a přesné polohování
Práce s citlivými díly, stroji a nástroji
často vyžaduje jemnou manipulaci.
Díky šetrnému zdvihání, spouštění a
přesnému polohování sloupovými
otočnými a nástěnnými jeřáby jsou
břemena chráněna před nežádoucím
porušením. Jemnou manipulací se
předchází vzniku zmetků v důsledku
nárazů, trhavého vyrovnávání a
tvrdých dosednutí. Výsledkem je
rovnoměrný a účinný proces s vysokou produktivitou jednotlivých pracovišť. Použití otočných jeřábů usnadňuje zaměstnancům práci a snižuje
riziko nehod a zranění při manipulaci
s těžkými nebo obtížně manipulovatelnými břemeny.

37688-7

Optimální pomocník
Sloupové a nástěnné otočné jeřáby
skvěle doplňují všechna zařízení
manipulační techniky, která slouží k
toku materiálu v podniku. Jeřáby
nacházejí uplatnění u obráběcích
strojů, na montážních pracovištích,
otevřených skladištích či nakládacích
rampách.

39953-1

Bez problémů je možná instalace i
tam, kde jiné manipulační prostředky
nelze využít. Jeřáby mohou být i
součástí strojů a zařízení.

38138-8
40050-6

40050-6
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Mobilní sloupové otočné jeřáby D-MOS

Přehled sloupových a nástěnných jeřábů

Max.
nosnost

Sloupové otočné jeřáby

360°

Vyložení
až

Rozsah otáčení

Typ

[m]

D-MOS

5

Vyložení
až

Rozsah otáčení

Vyložení [m]
2

3

4

5

125

[m]

Nosnost [kg]

Typ

[kg]

500

Rozsah použití

Nástěnné otočné výložníky

∞ 360°

250
315
400
500

Standard
KBK

1 000

Standard
7

~ 300°

KBK

Krátká
konstrukční
výška

7

~ 270°

38872-1

Krátká
konstrukční
výška

D-GS

7

∞ 360°

2 000

D-AS

10

~ 270°

5 000

D-TS

7

∞ 360°

Mobilní sloupové otočné jeřáby jsou ideální pro flexibilní
pracoviště z důvodu snadného přemístění. Umístění
jeřábu je možné přesně přizpůsobit danému procesu.
Jeřáby D-MOS se využívají při údržbových, opravářských
a rekonstrukčních pracech.
D-AW

10

~ 180°

D-GW

12

~ 180°

Volitelné možnosti
Prodloužení sloupu pro velké výšky zdvihu
■■ Podvozek umožňující ruční pojezd jeřábu bez nutnosti
dalších příslušenství
■■ Bezúdržbový přívod proudu plochým vlečným vedením
■■ Ovladač pojízdný podél výložníku nezávisle na posunu
kladkostroje
■■

10 000

D-MS

12

Jeřáby vyobrazené na následujících stránkách jsou
standardně dimenzovány pro halový provoz.

6

∞ 360°

Zařazení dle DIN 15018 H2B2
Kompaktní výkyvná konstrukce s malými rozměry
zaručuje minimální dojezdové vzdálenosti
■■ Snadné přemístění pomocí vysokozdvižného vozíku či
halového jeřábu
■■ Vyrovnání na stanovišti pomocí nastavovacích šroubů
integrovaných do paty jeřábu
■■ Řetězový kladkostroj Demag ve standardním vybavení
■■ Výložníky z I-profilu
■■
■■

Ruční pojezd

Jeřáby při venkovním použití vyžadují doplňkové
ochranné komponenty, které naleznete na straně 18.
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Sloupové otočné jeřáby s výložníky KBK

Nástěnné otočné jeřáby KBK

Rozsah použití
300°

Rozsah použití
270°

Vyložení [m]
2

3

4

5

6

Nosnost [kg]

Nosnost [kg]

250
500

32996

Zařazení dle DIN 15018 H2B3
Řetězový kladkostroj Demag již ve
standardním vybavení
■■ Výložník s dutým profilem KBK
■■ Velký úhel otočení díky sloupu s kladivovou hlavou

Volitelné možnosti
■■ Sada kotev a šablona pro upevnění v základu
■■ Chemické kotvy a roznášecí desky
■■ Jiné výšky sloupu nebo podstavce
pro větší výšky zdvihu
■■ Dorazy vymezující úhel otočení
■■ Aretace otáčení výložníku
■■ Vybavení pro venkovní použití

■■

Sloupové a nástěnné otočné výložníky KBK
se dodávají i v provedení se zkrácenou konstrukční výškou

8

4

5

6

7

125
250
500
1 000

1 000

Otočné výložníky KBK vás překvapí vysokou nosností a
dlouhým vyložením v poměru k vlastní hmotnosti. Díky
nízké hmotnosti se výložník snadno otáčí. Nízká hmotnost a konstrukční provedení dutého profilu KBK zajišťuje
velmi snadnou obsluhu jeřábu jak při otáčení tak při
posunu břemen.

3

80

80
125

■■

Vyložení [m]
2

7

39026-1

Nástěnné otočné jeřáby nezabírají žádnou podlahovou
plochu. Montují se na nosné betonové zdi, pilíře nebo
stávající stroje či zařízení. Výložník je dodán jako samostatná montážní jednotka čímž odpadá náročné seřizování během montáže. Nástěnné otočné jeřáby KBK lze
využít pro hmotnosti do 1 000 kg.

Možnosti
Konzolová objímka
■■ Dorazy vymezující úhel otočení
■■ Aretace otočení výložníku
■■ Vybavení pro venkovní použití.
■■

Zařazení dle DIN 15018 H2B3
Řetězový kladkostroj Demag již ve standardním
vybavení
■■ Výložník s dutým profilem KBK
■■
■■

Zkrácená konstrukční výška znamená prodloužení výšky
zdvihu o 290 mm oproti standardnímu provedení.
Bez ohledu na to, zda se jedná o nízké prostory, přestavbu či změnu využití objektu, jsou naše krátké výšky ve
všech případech vhodným řešením.

Rozsah použití u jednotek s krátkou výškou
Nosnost [kg]

Vyložení [mm]

80

až 3 860

125

až 3 060

250

až 2 260

500

až 1 560
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Sloupový otočný jeřáb KBK se dvěma výložníky

Sloupové otočné jeřáby D-GS

Rozsah použití

1. výložník*
2. výložník*
Možné
Nosnost (kg) x Nosnost (kg) x párování
vyložení (m)
vyložení (m)
200 x 2

250 x 2

160 x 3

315 x 2

160 x 2

400 x 2

125 x 2

125 x 4

125 x 4

160 x 3

250 x 4

200 x 3

250 x 3

250 x 3
315 x 2
315 x 3
500 x 2

250 x 2

Vyložení [m]
2

3

4

5

6

7

80
A

B

C

D

Nosnost [kg]

200 x 3

360°

125
250
500
1 000

A

B

C

D

125 x 3
200 x 6

125 x 6

400 x 5

36571

630 x 3
160 x 6
160 x 6

Párování A
Výložníky proti sobě

250 x 5
400 x 4
500 x 3

A

B

C

–

200 x 5
200 x 6

315 x 4
400 x 3
250 x 5

250 x 5

Párování B
Výložníky vedle
sebe

315 x 4
400 x 3

Sloupové otočné jeřáby KBK se
dvěma výložníky představují efektivní
řešení se stejnými prostorovými
nároky jako jeřáby s jedním otočným
výložníkem. K dispozici jsou čtyři
různá uspořádání výložníků, která
umožňují dokonalé konstrukční
řešení pracoviště. Zaměřeno na
vysokou produktivitu a provoz.

200 x 5
400 x 5

250 x 4

500 x 4
500 x 3

160 x 4

■■

A

B

C

–

250 x 3

Párování C
Sloupový otočný
jeřáb s nástavbou
pro nástěnný otočný
výložník; výložníky
proti sobě a nad
sebou

200 x 4
315 x 3
200 x 7

160 x 7

400 x 6
800 x 5
200 x 7

315 x 6

Párování D
Výložníky nad sebou

250 x 6
800 x 5

400 x 5
500 x 5

800 x 4
500 x 5

A

B

C

–

630 x 4

800 x 5

200 x 5

1 000 x 4

200 x 4

Zařazení dle DIN 15018 H2B3
Řetězové kladkostroje DEMAG již
ve standardním vybavení.
■■ Výložník s dutým profilem KBK
■■ Velký úhel otočení díky sloupu s
kladivovou hlavou.

Sloupové otočné jeřáby nabízejí zásadní výhodu na místech, kde pohyb výložníku není omezen zdmi, podpěrami
ani jinými překážkami: Rozsah otočení činí n x 360°.
Sloupové otočné jeřáby D-GS pro břemena do 1 000 kg
se vyznačují malou konstrukční výškou a kompaktními
rozměry. Ideální pro prostory s omezenou výškou stropu
s požadavky na maximální výšky zdvihu.

■■

315 x 3
500 x 5

37684-5-1

500 x 4

125 x 5

Zařazení dle DIN 15018 H2B2
■■ Řetězový kladkostroj DEMAG již ve standardní vybavě
■■ Výložníky z I-profilu
■■ Válcový sloup.
■■

Volitelné možnosti
Sada kotev a šablona pro upevnění v základu
■■ Upevnění TOP kotvou
■■ Upevnění KOMPAKT kotvou
■■ Chemické kotvy s roznášecí deskou
■■ Jiné výšky sloupu nebo podstavce pro větší
výšky zdvihu
■■ Řetězový kladkostroj DEMAG s elektrickým pojezdem
■■ Dorazy vymezující úhel otočení
■■ Aretace otáčení výložníku
■■ Bezúdržbový přívod proudu plochým vlečným kabelem
■■ Ovládač pojízdný podél výložníku nezávisle na posuvu
kladkostroje
■■ Radiové ovládání.
■■

Možnosti
Sada kotev a šablona pro upevnění
v základu
■■ Kotevní šrouby a roznášecí desky
■■ Jiné výšky sloupu nebo podstavce
pro větší výšky zdvihu
■■ Dorazy vymezující úhel otočení
■■ Aretace otočení výložníku
■■

250 x 3
1 000 x 3

10

500 x 3
315 x 4

* Maximální dimenzované párování výložníků.
Pro každý výložník lze zvolit menší zatížení a
vyložení.
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Sloupové otočné jeřáby D-AS

Nástěnné otočné jeřáby D-AW

Rozsah použití
270°

Vyložení [m]
2

3

4

5

6

7

8

9

2

80

80

125

125

250
500
1 000

2 000

Zařazení dle DIN 15018 H2B2
Řetězový kladkostroj DEMAG již ve
standardním vybavení
■■ Výložníky ve tvaru I profilu
■■ Válcový sloup
■■

12

5

6

7

8

9

10

1 000

2 000

Volitelné možnosti
■■ Sada kotev a šablona pro upevnění v základu
■■ Upevnění TOP kotvou
■■ Upevnění KOMPAKT kotvou
■■ Chemické kotvy s roznášecí deskou
■■ Jiné výšky sloupu nebo podstavce pro větší výšky
zdvihu
■■ Řetězový kladkostroj DEMAG s elektrickým pojezdem
■■ Dorazy vymezující úhel otočení
■■ Aretace otočení výložníku
■■ Bezúdržbový přívod proudu plochým vlečným kabelem
■■ Ovládač pojízdný podél výložníku nezávisle na posunu
kladkostroje
■■ Radiové ovládání
■■ Vybavení pro venkovní použití.

4

500

1 600

Díky lehké konstrukci a nízko konstruovanému výložníku
lze Demag sloupový otočný jeřáb použít pro nosnosti do
2 000 kg.

3

250

1 600

39187-1

■■

Vyložení [m]

10

Nosnost [kg]

Nosnost [kg]

Rozsah použití
180°

40172-4

Nástěnné otočné jeřáby D-AW se používají pro střední
nosnosti do 2 000 kg. Nízká vlastní hmotnost jeřábu
umožňuje snadné otáčení výložníku s břemenem. Nízká
konstrukční výška dovoluje využívat jeřáb v prostorech s
nízkou výškou stropu a s požadavky na maximální výšky
zdvihu.
■■ Zařazení dle DIN 15018 H2B2
■■ Řetězový kladkostroj DEMAG již ve standardní vybavě
■■ Výložníky z I-profilu

Volitelné možnosti
Nástěnné konzole pro uchycení dvou ložiskových
konzol výložníku
■■ Konzolová objímka sloupů
■■ Řetězový kladkostroj DEMAG s elektrickým pojezdem
■■ Dorazy vymezující úhel otočení
■■ Aretace otočení výložníku
■■ Bezúdržbový přívod proudu plochým vlečným kabelem
■■ Ovládáč pojízdný podél výložníku nezávisle na posunu
kladkostroje
■■ Radiové ovládání
■■ Vybavení pro venkovní použití.
■■

13

Sloupové otočné jeřáby D-TS

Sloupové otočné jeřáby D-MS

Rozsah použití
360°

Vyložení [m]
2

3

4

5

6

Vyložení [m]

7

2

80

80

125

125

250

250

500

500

1 000

1,000
1 000

1 600

1,600
1 600

Nosnost [kg]

Nosnost [kg]

Rozsah použití
360°

2 000
2 500
3 200
4 000

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2,000
2 000
2,500
2 500
3,200
4,000
4 000

5 000

5,000
5 000
6,300
6 300
8,000
8 000
37684-2

Sloupové otočné jeřáby D-TS jsou navrženy pro nosnosti
do 5 000 kg. Nízká konstrukční výška výložníku zajišťuje
maximální výšky zdvihu. Pro lepší manipulaci s břemenem
možnost volby elektrického pohonu otáčení výložníku.
Zařazení dle DIN 15018 H2B2
■■ Řetězový kladkostroj DEMAG již ve standardní vybavě
■■ Výložníky z I-profilu
■■ Válcový sloup
■■
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Volitelné Možnosti
■■ Sada kotev a šablona pro upevnění v základu
■■ Upevnění TOP kotvou
■■ Upevnění KOMPAKT kotvou
■■ Chemické kotvy s roznášecí deskou
■■ Jiné výšky sloupu nebo podstavce pro větší
výšky zdvihu
■■ Řetězový kladkostroj DEMAG s elektrickým pojezdem
■■ Dorazy vymezující úhel otočení
■■ Aretace otočení výložníku
■■ Bezúdržbový přívod proudu plochým vlečným kabelem
■■ Ovladač pojízdný podél výložníku nezávisle na posunu
kladkostroje
■■ Radiové ovládání
■■ Elektrický pohon otáčení výložníku
■■ Vybavení pro venkovní použití.

39342-1

D-MS sloupový otočný jeřáb se vyznačuje velkou nosností
až 10 000 kg, dlouhým vyložením a neomezeným rozsahem otáčení. Výložník s nízkou konstrukční výškou umožňuje maximální výšku zdvihu. Možnost volby elektrického
pohonu otáčení výložníku.
Zařazení dle DIN 15018 H2B3
Demag řetězový nebo lanový kladkostroj již ve standardní výbavě
■■ Výložník z I-profilu
■■ Válcový sloup
■■
■■

10,000
10 000

Volitelné možnosti
Sada kotev a šablona pro upevnění k základu
■■ Upevnění TOP kotvou
■■ Upevnění KOMPAKT kotvou
■■ Chemické kotvy s roznášecí deskou
■■ Různé výšky sloupu nebo podstavce pro větší
výšky zdvihu
■■ Kladkostroj DEMAG s elektrickým pojezdem
■■ Dorazy vymezující úhel otočení
■■ Aretace otočení výložníku
■■ Bezúdržbový přívod proudu plochým vlečným kabelem
■■ Ovládáč pojízdný podél výložníku nezávisle na posunu
kladkostroje
■■ Radiové ovládání
■■ Elektrický pohon otáčení výložníku
■■ Vybavení pro venkovní použití.
■■
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Nástěnné otočné jeřáby D-GW

Bezpečné upevnění

Všechny šroubové spoje a upevnění pro nástěnné otočné
jeřáby Demag zajišťují maximální míru bezpečnosti a
snadnou montáž.

Rozsah použití
180°

Vyložení [m]
2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

80
125

Upevnění na stěnu

250
500

Nosnost [kg]

1 000
1 600
2 000
2 500
3 200
4 000
5 000
6 300
8 000
10 000

Nástěnné otočné jeřáby D-GW s nízkou konstrukční
výškou výložníku a vysokou nosností mají široké využití.
Jeřáb je určen k použití s Demag řetězovými nebo lanovými kladkostroji.
Zařazení podle DIN 15018 H2B3
■■ Řetězový kladkostroj Demag nebo lanový kladkostroj
Demag již ve standardní vybavě
■■ Výložník z I-profilu.
■■
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39635

Volitelné možnosti
■■ Navařovací desky pro umístění ložiskových konzolí
výložníku
■■ Nástěnné konzole pro uchycení dvou ložiskových
konzol výložníku
■■ Konzolová objímka sloupů
■■ Kladkostroj DEMAG s elektrickým pojezdem
■■ Dorazy vymezující úhel otočení
■■ Aretace otáčení výložníku
■■ Bezúdržbový přívod proudu plochým vlečným kabelem
■■ Elektrický pohon otáčení výložníku
■■ Vybavení pro venkovní použití.

Nástěnná konzola slouží k upevnění
otočného jeřábu např. na betonové
stěně. Jednotka připravená k montáži uchytí obě ložiskové konzoly výložníku. Připevnění se provádí pomocí
vysokozátěžových hmoždin.

Sloupová objímka se používá pro
jednoduché uchycení nástěnných
otočných jeřábů ke sloupům větších
rozměrů.

Navařovací desky pro uchycení
konzole slouží jako samostatná
montážní jednotka k zajištění bezpečného a snadného upevnění
jeřábů na ocelové konstrukční díly.

TOP kotvy a KOMPAKT kotvy jsou
ideálním řešením pro jeřáb, který se
používá na několika pevně daných
stanovištích. Ukotvují se do základů
na úrovni podlahy, základna sloupu
se přišroubuje bez nutnosti vyrovnávání nebo podlití betonem. Pokud se
jeřáb demontuje, zůstává po něm
sjízdná podlaha bez hrbolů a hran.

Chemické kotvy se používají pro
kotvení sloupových otočných nebo
výkyvných jeřábů na stávající betonové podlahy bez nutnosti výstavby
nových základů. Chemické kotevní
šrouby pro dynamické zátěže se
používají pro připevnění roznášecí
desky k níž se pak přišroubuje pata
jeřábového sloupu.

Upevnění sloupu

Pro uchycení sloupů k základům se
používají kotevní šrouby.Pomocí
šablony se kotvy vyrovnají přesně na
upevňovací otvory v patě sloupu
jeřábu.
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Spolehlivý provoz za každého počasí

Sloupové výkyvné a otočné jeřáby Demag je možné
používat i ve venkovním prostředí. Doplňující ochranné
komponenty zvyšují odolnost jeřábu vůči nepříznivým

Přehled kladkostrojů Demag

vlivům počasí a zajišťují tak dlouhou životnost
a funkčnost zařízení.

Kompaktní kladkostroje Demag představují široké spektrum nosností, rychlostí zdvihu a možností doplňkové
výbavy.

Jejich přínos spočívá v ergonomickém uspořádání pracoviště. Charakteristická je vysoká úroveň spolehlivosti a
bezpečnosti.

➊ K dispozici jsou různé krycí stříšky
od běžných stříšek nad parkovací
pozicí kočky až po kompletní zastřešení výložníku.

➌
➋ Při silném větru se jeřáby zajistí
zablokováním v parkovací pozici.
Dále lze přimontovat silnější pohon
pro zajištění bezpečného a spolehlivého provozu v nepříznivých povětrnostních podmínkách.

➊

➋
➌ Podle klimatických podmínek se
na ocelové části aplikuje doplňková
ochrana formou druhého nátěru.
Ochranou může být i pozinkování
sloupu a výložníku.

➌

➍

40343

Řetězový kladkostroj Demag
DC-Com
Univerzální řetězový kladkostroj se
dvěma rychlostmi zdvihu ve standardní výbavě pro normální zátěž do
2 000 kg v běžných aplikacích.
■■ Standardní výška zdvihu 4 m
■■ Výškově stavitelný kabelový
ovladač
■■ Stykačové ovládání ve standardním
provedení

➍ Kabelový ovladač lze chránit před
vlivem počasí uzavřeným pouzdrem.
Ideální volbou je použití rádiového
ovládání.

39041

39085

Řetězový kladkostroj Demag
DC-Pro/DCM-Pro
Vyznačují se vysokou produktivitou,
snadnou obsluhou, vysokou bezpečností a spolehlivostí. Nabízí delší
životnost a vyrábějí se až do 5000 kg
nosnosti
■■ Řada standardních funkcí: koncové
spínače, počítadlo provozní doby,
ovládání stykači, diagnostické
rozhraní
■■ Výškově stavitelný kabelový
ovladač
■■ Dodává se také s frekvenčním
měničem pro velmi jemné zvedací,
spouštěcí a polohovací pohyby.

39087-2

39164-3

Pojezdy typu U pro řetězové
kladkostroje Demag
Pojezdy typu U umožňují snadný ruční
pohyb s Demag kladkostrojem. Pojezdová kola jsou odolná proti opotřebení, mají hladký chod a nízký valivý
odpor. Pojezdy typu U jsou konstruovány pro možnost snadného rozšíření
o elektrický pohon pojezdu.

39667-1

Lanový kladkostroj Demag DR-Com
s nízkou konstrukční výškou
Využitelný pro břemena do
10 000 kg, je-li potřebná velká výška
zdvihu. Proměnlivá rychlost pojezdu
kočky se využívá pro přesné
polohování břemen.

Dráha zdvihu 6 m ve standardním
výbavě
■■ Ovládání prostřednictvím integrovaného řízení CAN BUS
■■ Ochrana proti přetížení.
■■

39201
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Demag Cranes & Components spol. s r.o.
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+420 (0) 312 514 101
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www.demagcranes.cz

Demag Cranes & Components, spol. s r.o.
Bienerova 1536

Žádáme o zaslání cenové nabídky / informací na adresu:
Společnost

274 81 Slaný, Česká republika
Ulice

Poptávky faxem: +42 (0) 312 514 101

Město / PSČ
marketing@demagcranes.cz
K rukám
Telefon / linka
Fax
E-mail
Tvorba projektů pro nástěnný otočný výložník

Tvorba projektů pro nástěnný otočný výložník

Typ

Typ
Hmotnost břemene GH:

kg

Hmotnost břemene GH:

kg

Délka výložníku I:

m

Délka výložníku I:

m

Nejvyšší bod zdvihu H:

mm

Nejvyšší bod zdvihu H:

mm

Světlá konstrukční výška h + min. 100 mm:

mm

Světlá konstrukční výška h + min. 100 mm:

mm

min. 100 mm

I

I

min. 100 mm

h + min.100 mm

GH
H

GH

Uveďte rozměry

Uveďte rozměry

Doplňující informace
Uchycení:		

H

h

h

HO

h + min.100 mm

Doplňující informace
Úchytný materiál:

Základy:

k ocelovému sloupu

zajištěno zákazníkem

k železobet. sloupu

uveďte cen. nabídku

pomocí kotevních šroubů
zátěžové kotvy v betonové podlaze.

Kladkostroj:

k železobetonové stěně

Rychlost zdvihání:

Kladkostroj:
Rychlost zdvihání:

m/min

m/min

Provozní napětí:

V

Řídicí napětí:

V

Provozní napětí:

V

Otáčení

ruční

elektrické

Řídicí napětí:

V

Pojezd kočky

ruční

elektrický

Otáčení

ruční

elektrické

Pojezd kočky

ruční

elektrický
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Široké spektrum použití

32007

37725

39817-8

Rychlé a jednoduché plánování s elektronickými konfigurátory
sloupových jeřábů

Na adrese www.demag-designer.com najdete
všechny důležité informace o sloupových a nástěnných
otočných jeřábech. Oba on-line nástroje pro naši řadu
otočných výložníkových jeřábů představuji i podporu
pro tvorbu projektů. Můžete si stáhnout příslušné
soubory CAD a začlenit je do svých konstrukčních
výkresů. Intuitivní uživatelské rozhraní vám pomůže
snadno a rychle nalézt potřebné detaily. Poté nám
můžete jedním kliknutím myši odeslat konkrétní poptávku.
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Rádi Vám poradíme.
Máte-li dotazy nebo požadujete-li doplňující informace
můžete využit poptávkových formulářů nebo se přímo
obrátit na naše obchodní zástupce.

