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CLX in SLX  
verižno dvigalo
CLX
• Dvižna zmogljivost do 5.000 kg
• Razmerje hitrosti 6:1 omogoča hitro in natančno 

gibanje
• Večja varnost s končnim stikalom za dvigovanje, 

varnostno zavoro in zapiralom kavlja
• Manjša obremenitev verige zahvaljujoč patentiranemu 

verižniku

SLX
• Dvižna zmogljivost do 2.500 kg
• Brezstopenjsko spreminjanje hitrosti dviganja z 

inverterjem za gladko navpično gibanje
• Razširjeni razpon hitrosti omogoča prilagajanje hitrosti 

obremenitvi za varnejše in natančnejše delo ter lažje 
postavljanje v ustrezen položaj

• Nadzor ohlapnosti verige in absorpcija udarne 
obremenitve za večjo varnost in uporabnost

Varna delovna 
obremenitev (kg)
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1 CLX/SLX 2 S 50hz 3 ESR =  razširjeni obseg hitrosti za SLX 4 1-/2-vrv za spuščanje z obešanjem kavlja (8 m/m)

GLAVNE MOŽNOSTI PRI 
 CLX & SLX

• Odporen aluminijasti profil
• Visok obratovalni cikel (ED 50 %)
• Možnost stopnje zaščite IP66 za 

vse izdelke v ponudbi
• Razširjeno temperaturno območje 

delovanja (–20 °C do +40 °C)
• Na voljo različne hitrosti 

dvigovanja (4–20 m/min)
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Najm. hitrost1 (m/min) 2/1 1,3/0,32 0,7/0,16 0,7 0,7
Najv. hitrost2 (m/min) 20 (do 125 kg) 20 (do 250 kg) 20 (do 500 kg) 16 (do 800 kg) 20 (do 1000 kg)

ESR3 (m/min) 32 32
C-dimenzija4 (mm) 409/461 445/506 537/607 567/693 611/761


