
 

ELEKTRICKÝ ŘETĚZOVÝ KLADKOSTROJ ŘADY C

Vyzkoušejte 
rozdíl

Nová řada C představuje nejmodernější elektrický řetězový 
kladkostroj a nejnovější výsledek našeho trvalého vývoje. 
Pracujte chytře s našimi odolnými, přesnými a spolehlivými 
zdvihacími komponenty, které jsou navrženy pro více než 
milion úkonů. S novým kladkostrojem řady C získáváte 
kombinaci maximální využitelnosti, většího výkonu 
a optimální životnosti.
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ELEKTRICKÝ ŘETĚZOVÝ KLADKOSTROJ ŘADY C

Klíčové benefity

Třída zatížení Až FEM 3m / ISO M6   

Certifikáty CE, RoHS, (CSA)

Nosnost Až 5 000 kg

Rychlost zdvihu K dispozici je několik rychlostí v poměru 4:1

Elektrické a ovládací prvky

• Robustní závěsný ovladač a kabel

• Ovládání nízkého napětí

• Zahrnuje velký rozsah napětí

Háky V souladu s DIN 15401

Povrchová úprava Eloxovaný hliníkový rám ošetřený epoxy práškovým nátěrem o 70 µm

Řetěz Pozinkovaný zátěžový řetěz (stupeň T)

Zavěšení Úchyt + celá řada kladek

Teplota
• - 20 °C; + 40 °C (60%ED a 300 spuštění/hod)  

• - 20 °C; + 50 °C (40%ED a 240 spuštění/hod)

Pro delší dobu provozu

ZCELA NOVÝ MOTOR

Instalace do několika minut

NOVÝ DESIGN HORNÍHO ÚCHYTU

Pro mimořádnou 
spolehlivost

VYŠŠÍ BEZPEČNOST 
SYSTÉMU SPOJKY

Pro větší výkon

UPRAVENÝ 
VENTILÁTOR

Pro bezpečnější a spolehlivý provoz

PROVOZNÍ KONCOVÝ SPÍNAČ

Vyrobeno pro více než milion 
cyklů s cílem zvýšit životnost 
cívky a snížit náklady na životnost

NOVÁ BRZDA

Pro lepší výkon

SILNÁ, NOVÁ PŘEVODOVKA

Pro delší životnost 
řetězu

ZCELA 
PŘEPRACOVANÉ 
OZUBENÉ KOLO


