
MANIPULAČNÍ
A TRANSPORTNÍ
SYSTÉMY

SPECIÁLNÍ JEŘÁBY



MOSTOVÉ JEŘÁBY

Mostové dvounosníkové jeřáby 
ITECO MD 30-10-2,5/28 MD
ITECO MD 20-5/27,5 MD
ITECO MD 10-2,5/27,5 MD

•	 vícezdvihové	jeřáby	
	 velkých	rozponů	
	 obsluhujících	proces	
	 lisování	tlakových	nádob

•	 jeřáby	doplněny	elektro-
	 permanentnímy	magnety	

•	 pohyby	jeřábu	řízeny	
	 frekvenčními	měniči

•	 podél	jednoho	nosníku	
	 lávka	pro	snadnější	
	 přístup	k	mechanismům

	

VÍCE	ZDVIHOVÝCH	JEDNOTEK
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VÝROBA	TĚŽKÝCH	OBRÁBĚCÍCH	STROJŮ

Mostové dvounosníkové jeřáby
ITECO MD 32/19,6 MKD
ITECO MD 25/16,8 MKD

•	 jeřáby	pro	obsluhu	procesu	
	 výroby	těžkých	obráběcích	
	 strojů

•	 ovládání	z	kabiny	jeřábníka,	
	 popřípadě	pomocí	radiového	
	 ovladače

•	 pohyby	jeřábu	řízeny	
	 frekvenčními	měniči

•	 speciální	elektronika	pro	hlídání	
	 absolutních	součtů	hmotností	
	 břemen	a	polohy	jednotlivých	
	 jeřábů	v	kritických	místech	
	 (sloupů)	haly



MOSTOVÉ JEŘÁBY

MANIPULACE S ODLITKY

Mostový dvounosníkový jeřáb 
ITECO MD 32 t – 5 t / 16,4 m MK

•	 jeřáb	s	kabinou	
	 pro	manipulaci	s	odlitky

•	 čtyřkolová	kočka	32	t
	 s	pomocným	zdvihem	5	t
	 na	společném	podvozku

•	 ovládání	pomocí	pákových
	 ovladačů	z	kabiny

•	 kabina	s	klimatizací
	 pro	provoz	až	do	55°	C.
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MANIPULACE	PŘI	VÝROBĚ	BETONOVÝCH	PREFABRIKÁTŮ

Mostový jednonosníkový jeřáb 
ITECO MV 5 t / 9 m

•	 přeprava	betonové	směsi	od	zásobníku
	 do	rozprostíracího	vozíku

•	 poloautomatický	provoz	–	jeřáb	obsluhuje
	 dvě	licí	pole

•	 automatické	plnění	koše	betonem	u	násypky
	 s	návratem	k	rozprostíracímu	vozíku

•	 plynulá	regulace	rychlosti	pojezdu	mostu
	 a	kočky	pomocí	frekvenčních	měničů
	 se	zpětnou	vazbou	s	možností	synchronizace
	 rychlosti	pojezdu	mostu	s	pojezdem
	 rozprostíracího	vozíku

•	 zadávání	povelů	pomocí	rádiového	ovládání
	 a	možnost	spolupráce	v	tandemu	s	druhým
	 jeřábem	na	společné	dráze	z	jednoho
	 rádiového	ovladače



MOSTOVÉ JEŘÁBY

VELKÁ BŘEMENA

Mostové dvounosníkové jeřáby  
ITECO ABUS  ZLK 50 - 25 / 24 D
ITECO ABUS ZLK 32 / 23,6 D

• jeřáby slouží 
 k manipulaci 
 s lisovacími 
 nástroji 
 a jejich díly
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TANDEMOVÝ PROVOZ

Mostové dvounosníkové jeřáby   
ITECO ABUS  ZLK 32 – 32 / 22,5 D
ITECO ABUS  ZLK 25 + 5 / 22,5 D
   

• Jeřáby pro těžký provoz ve výrobě 
 rozměrných ocelových mostních 
 konstrukcí

• 2 ks jeřábů ZLK 32 – 32 / 22,5 D 
 mohou pracovat v tandemovém 
 režimu. To znamená , že mohou být 
 oba ovládány z jednoho ovladače 
 se synchronizací veškerých pohybů. 
 To je nutné pro práci s nadrozměrnými 
 svařenci mostních konstrukcí.

• pohyby jsou řízeny frekvenčními měniči

 



MOSTOVÉ JEŘÁBY

PERMANENTNÍ MAGNETY

Mostové dvounosníkové jeřáby
ITECO ABUS ZLK 32/16,65 Ma
ITECO ABUS ZLK 16/16,88 Ma

•	 standardní	jeřáby	
	 pro	manipulaci	
	 s	nástrojovou	ocelí

•	 jeřáby	vybaveny	elektro-
	 permanentnímy	magnety	
	 pro	snadnější	manipulaci	
	 s	rozměrnými	bloky
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MOSTOVÉ JEŘÁBY

Mostový dvounosníkový jeřáb 
s kabinou 
ITECO MD 8 t/16,5 m MKV

Mostový
jednonosníkový jeřáb 
s konzolovou kočkou 
ITECO MK 8 t/22 m MK

•	 	vzhledem	k	bočnímu
	 umístění	kočky	 
	 je	možné	maximálně
	 využít	výšku	haly
•	 	možnost	ovládání	 

jeřábu	rádiovým	 
ovladačem	z	kabiny	 
nebo	ze	země

Mostový jednonosníkový jeřáb 
se speciální kočkou 
a s traverzou
ITECO MV 5 t/22,5 m MD

•	 	skladování	tyčových	materiálů
•	 	speciální	podvěsná	kočka	 

s	dvoulanovým	závěsem
•	 	traverza	s	posuvnými	háky

PŘESNĚ	PODLE	POŽADAVKŮ	ZÁKAZNÍKA

•	 	ovládání	z	kabiny
•	 pojezd	jeřábu	plynule	regulován	frekvenčním	měničem
•	 vážicí	zařízení	se	zobrazením	na	velkoplošném	displeji



JEŘÁBY V AUTOMATIZOVANÉM PROCESU

„INTELIGENTNÍ“ JEŘÁBY V SOUČINNOSTI S VÝROBNÍMI STROJI

Podvěsné jeřáby v automatickém režimu
linky na výrobu pneumatik
ITECO MP 0,5 t / 6,9 m / 12,4 m

• automatické jeřáby ITECO plní v technologickém
 procesu výroby úlohu odběru pneumatik z lisů
 a jejich přepravu na válečkovou trať
• všechny operace technologického procesu
 lze programovat a sledovat na monitoru

automatické lisy na výrobu pneumatik (pozice 1)

lis po dokončení výrobního cyklu vysílá impuls
do řídicího systému jeřábu ITECO

jeřáb ITECO (pozice 3) najede nad lis, který dokončil
lisovací cyklus, uchopí pneumatiku (pozice 2)
pomocí automatického sklíčidla ITECO (pozice 4)
a dopraví ji na odkládací místo na válečkový
dopravník (pozice 5)



JEŘÁBY V AUTOMATIZOVANÉM PROCESU

e-mail: prodej@iteco.cz http://www.iteco.cz

Sídlo společnosti:
Poděbradova 102
612 00  BRNO

Tel.: +420 541 614 502-3
Fax: +420 541 614 508
Mobil: +420 606 735 581

„INTELIGENTNÍ“ JEŘÁBY V SOUČINNOSTI S VÝROBNÍMI STROJI

Jeřáb je vybaven diagnostickým a poruchovým
systémem s výstupem na monitor.

Jeřáb byl konstruován pomocí systému CAD. Trojrozměrný
digitální model umožňuje vytvořit dokonalou představu

o finálním produktu před vlastní realizací.

• speciální sklíčidlo je schopno odebrat jakoukoli
 pneumatiku z širokého sortimentu
• pomocí dotykové lišty zjistí šířku pneumatiky
• možnost uzamčení sklíčidla
• pneumatické ovládání



JEŘÁBY V AUTOMATIZOVANÉM PROCESU

PLNĚ AUTOMATIZOVANÝ SKLAD TYČOVÉ OCELI

Stohovací teleskopický jeřáb
s vidlemi v automatickém režimu
ITECO SD 5 t / 22,8 m MDA

• jeřáb s obchodním vážením pro automatizovaný 
 příjem a výdej materiálu mezi skladem 
 a manipulačními stoly

• nahrazuje funkci sedmi regálových zakladačů

• je vybaven systémem odměřování polohy ve 3D
 prostoru s kontrolou polohy vidlí vůči stojanům
 a manipulačním stolům

• provoz je řízen pomocí povelových souborů, 
 které obsluha vybírá na ovládacích pultech 
 u manipulačních stolů

• obslužný program na PC ve velíně v sobě 
 zahrnuje editor povelů, evidencí a zobrazování 
 stavu materiálů ve skladu, tisk výpisů a štítků 
 pro označení svazků

• jeřáb je vybaven funkcí zajišťování a zobrazování
 poruchových stavů a sledováním stavu jeřábu 



JEŘÁBY V AUTOMATIZOVANÉM PROCESU
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• stohování širokého sortimentu pneumatik
 v prostoru skladu

• automatický provoz – jeřáb je součástí
 skladovací technologie

• komunikace s nadřazeným řídícím systémem
 pro sběrnici PROFIBUS

• vyšší dynamika pohybu kočky a zdvihu
 s využitím servopohonů

• přesné polohování pohybů s plynulým
 rozjezdem a dojezdem

• možnost manuálního ovládání pomocí RDO

Stohovací podvěsný jeřáb 
ITECO SP 100 kg / 3,4 m MAD

SKLAD PNEUMATIK



JEŘÁBY V AUTOMATIZOVANÉM PROCESU

KOTELNY NA BIOMASU

Automatická manipulace s palivem 
(balíky slámy) pomocí jeřábu  
ITECO MV 800/16,8 MDADr

•	 slouží	k	automatickému	zavážení	balíků	
	 slámy	na	dopravník	kotle

•	 nepřetržitý	roční	provoz	i	v	letních	měsících,	
	 24	hodin	denně,	365	dnů	v	roce

•	 až	pro	maximální	délku	balíku	slámy	2500	mm

•	 pohyby	jeřábu	řízeny	frekvenčními	měniči

•	 možné	převzetí	do	ručního	režimu
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KOTELNY NA BIOMASU

Automatická manipulace s palivem (balíky slámy) 
pomocí soupravy podvěsných drážek 
ITECO PDK 800/17 MDA

•	 slouží	k	automatickému	zavážení	balíků	slámy	na	dopravník	kotle

•	 nepřetržitý	roční	provoz	i	v	letních	měsících,	24	hodin	denně,	365	dnů	v	roce

•	 až	pro	maximální	délku	balíku	slámy	2500	mm

•	 pohyby	jeřábu	řízeny	frekvenčními	měniči

•	 možné	převzetí	do	ručního	režimu



MAGNETOVÉ JEŘÁBY

Mostový dvounosníkový magnetový jeřáb s otočí 
ITECO MD 35-5/22,3 MKDOTMa

•	 magnetový	jeřáb	
	 pro	manipulaci	
	 s	kontislitky	do	průměru	
	 550	mm	a	délky	až	10m

•	 klimatizovaná	kabina	
	 s	nezávislým	pohybem	
	 podél	nosníku	jeřábu

•	 pohyby	jeřábu	řízeny	
	 frekvenčními	měniči

•	 nosnost	na	magnetech	
	 25	t

•	 speciální	vysoko	zatříděná	
	 zdvihová	jednotka	
	 s	otočí	do	360°
	

VYSOKÝ	VÝKON	SNADNÁ	MANIPULACE
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VYSOKÝ	VÝKON	SNADNÁ	MANIPULACE

Mostový dvounosníkový magnetový jeřáb  
ITECO MD 16 / 22,5 MKDTrMa  
   

•	 magnetový	jeřáb	projektovaný	
	 pro	bezpečnou	manipulaci	
	 ve	venkovním	skladu	kolejnic
	
•	 ovládání	z	kabiny	jeřábníka	
	 (záložně	radiové	dálkové	ovládání)

•	 veškeré	pohyby	řízeny	
	 frekvenčními	měniči

•	 speciální	zdvihová	jednotka	
	 s	lanovou	stabilizací	břemene

•	 výbava	pro	venkovní	provoz	
	 anemometr	a	aretace	jeřábu		 	
	 ovládaná	z	kabiny	jeřábníka



MAGNETOVÉ JEŘÁBY

ÚSPORA PROSTORU SNADNÁ MANIPULACE

Mostový dvounosníkový magnetový jeřáb 
ITECO MD 3/16,63 MDMaV

•	 bezvazačská	manipulace	
	 s	armovací	ocelí	průměr	
	 6	–	35	mm	,	délky	až	12m

•	 vzhledem	k	požadovanému	
	 toku	materiálu	je	jeřáb	vybaven	
	 otočnou	kočkou

•	 vzhledem	k	nízké	výšce	haly	
	 vyřešen	minimální	zástavní	
	 prostor	jeřábu

•	 pohyby	jeřábu	řízeny	
	 frekvenčními	měniči

•	 ovládání	jeřábu	pomocí	
	 pákového	dálkového	ovládání

•	 technologické	vážení	pomocí	
	 dvou	rámů	a	4	ks	tenzometrických	
	 snímačů	
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MAGNETOVÉ JEŘÁBY

Mostový jednonosníkový jeřáb
s traverzou a magnety
ITECO MV 2 x 0,75 t / 14,2 m MDMA 

•	 manipulace	s	hutním	materiálem

•	 konzolová	kočka	se	stabilizací	magnetické	
	 traverzy	ve	směru	pojezdu	mostu

•	 poloautomatický	provoz	–	jeřáb	vybavený
	 inkrementálním	čidlem	najíždí	automaticky
	 na	jednotlivé	buňky	skladu

•	 povely	zadávány	prostřednictvím	rádiového		
	 ovladače

•	 vážicí	rám	s	čidly	zajišťuje	vážení	přenášeného		
	 materiálu

•	 propojení	se	skladovým	hospodářstvím	–
	 zaznamenávání	vstupů	a	výstupů

KOMPLEXNÍ	ŘEŠENÍ	TECHNOLOGICKÉHO	TOKU	MATERIÁLU



STOHOVACÍ TELESKOPICKÉ JEŘÁBY

SÍLA A PŘESNOST VE SKLADECH

Stohovací teleskopický jeřáb s kleštěmi 
ITECO SD 3,2 t / 13,8 m MD 
• manipulace s deskovým materiálem
• dálkové rádiové ovládání jeřábu
• otoč 360°

• skladovací jeřáb
 s otočným teleskopem
 a vidlemi
• elektronická regulace
• stavitelná rozteč
 hydraulicky
 naklápěných vidlí
• dálkové rádiové
 ovládání jeřábu
• nosnost do 5 t
• otoč 360°

• odebírání horkých plechů 
 z válcovací stolice pomocí magnetů
• ovládání z kabiny
• všechny pohony plynule ovládány 
 frekvenčními měniči

Stohovací 
teleskopický jeřáb 
s vidlemi
ITECO SD 2 t / 14 m MD 

Stohovací teleskopický
jeřáb s magnety
ITECO SD 3 t / 21,43 m MKMA 



STOHOVACÍ TELESKOPICKÉ JEŘÁBY
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MAXIMÁLNÍ VYUŽITÍ SKLADOVÝCH PROSTOR

Stohovací teleskopický jeřáb s vidlemi 
ITECO SD 3,2/11,025 MD

• jeřáb s obchodním vážením 
 pro poloautomatizovaný příjem 
 a výdej hutního materiálu

• pohyb v regálech řízen tak, 
 aby nedocházelo ke kolizním stavům

• pohyby jeřábu řízeny 
 frekvenčními měniči

• traverza s vidlemi uzpůsobena 
 pro tyčový materiál 

• otoč v rozsahu 360

• ovládání pomocí radiového 
 dálkového ovladače 



STOHOVACÍ TELESKOPICKÉ JEŘÁBY

MAXIMÁLNÍ VYUŽITÍ SKLADOVÝCH PROSTOR

Stohovací teleskopický jeřáb s vidlemi 
ITECO SD 3/21,19 MAD

• jeřáb pro skladové
 hospodářství s hutním
 materiálem

• pohyb v regálech řízen 
 tak, aby nedocházelo 
 ke kolizním stavům
 pomocí radiového
 dálkového ovladače

• veškeré pohyby řízeny
 frekvenčními měniči

• otoč v rozsahu 360°
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STOHOVACÍ JEŘÁBY

• vidle pro manipulaci s břemeny v prostoru skladu

• obsluha jeřábu radiovým ovládáním z kabiny nebo ze země

• plynulá regulace rychlostí mostu a kočky pomocí
 frekvenčních měničů

• zdvih kabiny pomocí hydraulického válce je oddělen
 od zdvihu vidlí s volbou ovládání: VIDLE, KABINA, 
 VIDLE + KABINA

• otoč v rozsahu 360 stupňů s naváděním na polohy
 z první rychlosti

• sledování stavu jeřábu z hlediska životnosti
 a údržbových intervalů ITECO LIFETRONIC

Stohovací jeřáb s pevným sloupem a vidlemi 
ITECO SD 2 t / 19,5 m MKDL

SKLAD NÁHRADNÍCH DÍLŮ



STOHOVACÍ JEŘÁBY

Stohovací jeřáb   
ITECO SK 1,7 / 2,84 AMVMo(D)
 
   

•	 automatický	stohovací	jeřáb	
	 sloužící	pro	bezobslužný	
	 návoz	kontejnerů	se	směsí	
	 do	míchacího	stroje
	
•	 provoz	řízen	PLC	automatem

•	 záložně	možno	převzít	
	 do	ručního	režimu	pomocí
	 radiového	dálkového	ovládání

•	 osazeno	vážícím	systémem

AUTOMATIZOVANÝ	PROCES	MÍCHÁNÍ	SMĚSÍ



STOHOVACÍ JEŘÁBY
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RYCHLÁ	A	BEZPEČNÁ	MANIPULACE

Stohovací jeřáb
ITECO M 400 / 7M    
 
   

•	 lehký	manipulátor	pro	rychlou	
	 manipulaci	se	svitky
	 netkané	textilie
	
•	 stabilizace	břemene	
	 pevným	teleskopem

•	 ovládání	z	panelu	
	 na	rukojeti	manipulátoru



JEŘÁB S LANOVOU STABILIZACÍ

Mostový dvounosníkový magnetový jeřáb
ITECO MD 6,3/24,4 MDMaS

•	 slouží	pro	manipulaci	
	 s	válcovanými	profily	
	 na	válcovací	trati

•	 prostorová	lanová	stabilizace	
	 v	obou	směrech	pohybu	
	 –	jak	jeřábu	tak	kočky

•	 magnetová	traverza	schopna	
	 pojmout	celý	sortiment	
	 válcovací	tratě

•	 pohyby	jeřábu	řízeny	
	 frekvenčními	měniči

•	 ovládání	radiovým	dálkovým	
	 pákovým	ovladačem

	

VYSOKÝ	VÝKON	STABILIZOVANÁ	BŘEMENA
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JEŘÁB S NŮŽKOVOU STABILIZACÍ

Mostový dvounosníkový kombinovaný jeřáb
s nůžkovou stabilizací 
a vakuovým manipulátorem
ITECO MP 120 kg / 15 m / 17 m MVD

•	 stabilizace	břemene	pomocí	nůžkového	mechanismu

•	 podvěsná	kočka	s	dvouřetězovým	kladkostrojem

•	 regulace	pohybu	jeřábu	pomocí
	 frekvenčních	měničů,	včetně	zdvihu

•	 dálkové	rádiové	ovládání

•	 vakuový	manipulátor	s	horním	a	bočním	odběrem	
	 břemene	s	horizontální	otočí	180°	a	vertikální	otočí	270°

•	 při	dojezdu	manipulátoru	k	břemenu	se	pomocí	
	 snímací	lišty	automaticky	zastaví	zdvih.	
	 Tím	je	zabráněno	poškození	břemene.

PŘESNÁ	A	RYCHLÁ	MANIPULACE	PŘI	VÝROBĚ,	BALENÍ	A	EXPEDICI



JEŘÁBY S MANIPULÁTORY

SKLAD PUR BLOKŮ

Mostový dvounosníkový jeřáb 
ITECO MD 3 x 1,6 t / 32 m MKDL

• jeřáb s kabinou pro
 manipulaci s PUR bloky
 o hmotnosti až 4 800 kg
 a délkou do 30 m

• tři stacionární zdvihací 
 jednotky 1,6 t na vyvýšeném
 mostu s kontrolou přetížení
 dvou lan z jednoho bubnu

• ovládání pomocí RDO 
 ze země a z kabiny a auto-
 matickým zastavováním
 jeřábu na polohách

• základní diagnostika poruch
 s akustickou signalizací

• sledování jeřábu z hlediska
 životnosti s odečtem údajů
 na displeji v kabině 
 a zpracováním na PC



JEŘÁBY S MANIPULÁTORY
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SKLAD PUR BLOKŮ

Třídílný kolejový vůz 
ITECO KV 2,5 t / 2,3–20 m

Jeřábová souprava s manipulátorem
ITECO JS 2x2,5 t / 10,9 m MD

• účelné řešení manipulace s velkorozměrovými PUR bloky
 v technologickém toku do skladu a na dělení
• manipulátor se třemi samostatně ovládanými čelistmi
• řešení jeřábu umožňující maximální výšku zdvihu
 a plné využití skladu
• nosnost 2x2,5 t

• automatické nakládání PUR bloků s rozjetím vozů
 ze 14 m na 20 m
• napájení vytápěnou trolejí s pryžovým krytem
 umístěnou uprostřed kolejí
• dálkově ovládaný dvourychlostní přejezd do skladu
• automatický výdej PUR bloků na dělicí linku



JEŘÁBY LICÍ

PROCES LITÍ KOVŮ

Mostový dvounosníkový licí jeřáb 
ITECO MD 16-8/15,8 MKDV

• jeřáb pro obsluhu procesu 
 lití olova

• zdvihová jednotka 
 konstruována s druhou 
 havarijní brzdou přímo 
 na lanovém bubnu 
 – dle ČSN EN 13135-2

• ovládání s klimatizované 
 kabiny

• vážení s vizuálním i dálkovým 
 přenosem dat do velína

• pohyby jeřábu řízeny 
 frekvenčními měniči 

• tepelně a prašně náročné 
 prostředí
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JEŘÁBY PRO SLÉVÁRENSKÉ PROCESY
PŘÍPRAVA SLÉVÁRENSKÝCH PROCESŮ

Mostové dvounosníkové jeřáby
ITECO MD 8/16,5 MK
ITECO MD 8/22,8 MKMa
ITECO MD 8/22,8 MKDr

• jeřáby pro obsluhu slévárenského procesu

•  konstruovány pro těžký provoz 
 v prašném prostředí

• speciální lanová zdvihová jednotka 
 projektovaná pro potřeby zákazníka

• ovládání z kabiny jeřábníka

• jeřáby vybaveny lávkou pro snadnou 
 obsluhu mechanismů

• veškeré pohyby řízeny pomocí 
 frekvenčních měničů

• možnost napojení šrotového elektro-
 magnetu nebo drapáku pro obsluhu 
 jednotlivých technologických procesů



JEŘÁBY S DRAPÁKEM

MANIPULACE S BIOMASOU PRO EKOLOGICKÉ VYTÁPĚNÍ

Mostový jednonosníkový jeřáb s drapákem
v automatickém režimu
ITECO MK 2,9 t / 22,5 m MADr

• automatický jeřáb zajišťuje navážení do skladu, přesun
 a vyvážení biomasy do zásobníků kotlů

• hydraulický drapák umožňuje provádět manipulaci
 se štěpkou, kůrou, pilinami a slámou

• jeřáb pracuje v automatickém režimu na základě
 parametrů zadaných obsluhou s přihlédnutím k údajům
 o množství a době uložení paliva v jednotlivých
 sektorech

• řídící systém jeřábu dovoluje na základě požadavků
 obsluhy přechod řízení do poloautomatického 
 a ručního režimu

• z jeřábu do velína jsou přenášeny informace
 o rozmístění, množství a teplotě paliva

• provoz jeřábu je monitorován průmyslovou kamerou



JEŘÁBY S VAKUOVOU PŘÍSAVKOU
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MANIPULACE S KERAMICKÝMI FORMAMI

Mostový dvounosníkový podvěsný jeřáb
s nůžkovou stabilizací 
a vakuovým manipulátorem
ITECO MP 120 kg / 9 m / 11 m MVD
• zdvihací jednotkou je dvouřetězový stacionární
 kladkostroj s plynulou regulací rychlosti zdvihu
 pomocí frekvenčních měničů

• obsluha pomocí dálkového rádiového ovládání

• vakuový manipulátor umožňuje ruční otáčení břemene
 vertikálně o 270° a horizontálně o 180° s aretací po 90°

• vakuový manipulátor je vybaven světelnou
 a zvukovou signalizací vakua

• přesná a jemná manipulace s břemeny
 pomocí čidel umístěných
 na vakuovém manipulátoru



JEŘÁBY PRO VENKOVNÍ PROSTŘEDÍ

MANIPULACE S PREFABRIKÁTY

Mostové dvounosníkové jeřáby 
pro venkovní provoz 
ITECO ABUS ZLK 12,5/30D
ITECO ABUS ZLK 16/22,5D

•	 jeřáby	pro	venkovní	prostředí	
	 sloužící	pro	manipulaci	
	 s	rozměrnými	prefabrikáty

•	 uzpůsobeny	pro	tandemový	
	 provoz	dvou	jeřábů,	výhodné	
	 pro	délkově	rozměrné	dílce

•	 kontrola	síly	větru	pomocí	
	 anemometru



JEŘÁBY PRO VENKOVNÍ PROSTŘEDÍ
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Mostový jednonosníkový jeřáb 
ITECO MV 6,3 t / 20 m MV

•	 jeřáb	pro	manipulaci	s	armovací	ocelí	
	 v	provedení	pro	venkovní	prostředí

•	 vyhřívání	pojezdových	ploch	
	 pro	pojezd	kočky	jeřábu

•	 kontrola	síly	větru	při	provozu	pomocí	
	 limitního	anemometru

•	 zajištění	jeřábu	ve	vypnutém	stavu	proti	účinkům	
	 větru	s	elektrickou	kontrolou	a	signalizací

Mostový dvounosníkový jeřáb 
ITECO ABUS ZLK 32/20

•	 uzpůsoben	pro	venkovní	provoz

•	 manipulace	s	prefabrikáty

VENKOVNÍ	PROVOZ



JEŘÁBY PRO Ex

PROVOZY S NEBEZPEČÍM VÝBUCHU

Mostový jednonosníkový jeřáb 
ITECO EL-A 3,2 / 13,6 Ex

• jeřáb v provedení do zóny Ex s ochranným
 nátěrem do korozivního prostředí

• napájení jeřábu a kladkostroje pomocí shrnovacích
 kabelových trolejí

• kompletní dodávka jeřábu včetně atestů dle ATEX



APLIKACE PRO Ex
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PROVOZY S NEBEZPEČÍM VÝBUCHU

Podvěsná drážka 
ITECO PDK 2t

• kladkostroj v provedení Ex

• zvýšená korozní ochrana

• kompletní dodávka včetně 
 atestů dle ATEX



PODVĚSNÉ JEŘÁBY

Mostový jednonosníkový podvěsný jeřáb   
ITECO MP 5 / 15M
 
   

•	 Jeřáb	slouží	pro	třísměnný	
	 plně	vytížený	provoz	
	 v	technologickém	
	 procesu	výroby	hadic

•	 vysoké	nároky	na	vytížení	
	 a	provozní	spolehlivost	

VÝROBA	HADIC



PODVĚSNÉ JEŘÁBY
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Mostový jednonosníkový podvěsný jeřáb
na třech drahách 
ITECO MP 12,5 t / 2 x 9 m M

•	 zajištění	manipulace	s	výrobky
	 v	celé	šíři	haly	18	m

•	 speciálním	tvarováním	nosníku	jeřábu
	 je	dosažena	maximální	výška	zdvihu

•	 8	pojezdových	kol	na	každé	dráze
	 zajišťuje	příznivé	namáhání	jeřábové	dráhy

•	 výkyvná	vahadla	na	příčnících	jeřábu
	 zabezpečují	dokonalý	styk	kol	jeřábu
	 s	jeřábovou	dráhou

VELKÉ	ROZPĚTÍ	HALY	I	VELKÉ	NOSNOSTI



PORTÁLOVÉ JEŘÁBY

OBSLUHA VENKOVNÍHO SKLADU ZÁMKOVÉ DLAŽBY

Portálový jeřáb s přesahem
pro nakládku na vozidlo
ITECO P 3,2 t / 17 m / 25 m M

• jeřáb obsluhuje venkovní sklad zámkové
 dlažby na paletách

• frekvenční měniče zajišťují plynulou regulaci
 pohybů a zamezují nadměrnému rozkývání
 břemene

• obsluha jeřábu pomocí závěsného ovladače
 posuvného podél mostu nezávisle na pojezdu
 kladkostroje

• pomocí samosvorné kleštiny je zabezpečeno
 rychlé a bezpečné uchopení palety

• přesah nosníku jeřábu umožňuje snadnou
 nakládku na přistavené vozidlo



PORTÁLOVÉ JEŘÁBY
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Portálový jeřáb
ITECO P 5 t / 15 m / 23 m

Portálový jeřáb s traverzou
ITECO P 2x5 T / 18 m MKD

• účelné řešení manipulace s materiálem
 ve venkovním prostoru
• ovládání z kabiny nebo ze země závěsným ovladačem
• řešení jeřábu s převislými okraji
• nosnost 5 t

• skladování trubek pomocí jochovacích košů
 s maximálním využitím prostoru
• ovládání z kabiny nebo dálkově rádiovým ovládáním
• pojezd jeřábu i kladkostroje s plynulou regulací rychlosti
 pomocí frekvenčních měničů

VENKOVNÍ PROSTORY NEBO LEHKÉ HALY 



KONZOLOVÉ JEŘÁBY

MANIPULACE V NIŽŠÍ ÚROVNI HALY

Jednonosníkový konzolový jeřáb
ITECO ABUS EKL 4 / 7 D

• jeřáb slouží pro obsluhu 
 výkonného pálicího stroje

• maximální obslužnost stroje 
 v druhé (nižší) úrovni pod 
 mostovými jeřáby v hale

• výkonný palicí stroj tak není závislý
 na vytížených mostových jeřábech 
 v hale a je využit jeho 
 maximální výkon

Jednonosníkový konzolový jeřáb
ITECO ABUS EKL 5 / 7

• jeřáb pro manipulaci v lisovně
• nezávislá manipulace v nižší úrovni haly
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OTOČNÉ JEŘÁBY

Otočný sloupový jeřáb 
ITECO OS 5 t / 9 m

• otočný jeřáb s lanovým
 kladkostrojem nosnosti 5 t
 s vyložením 9 m v dílně
 pro servis a opravy

• regulace rychlosti otoče 
 pomocí frekvenčního měniče

• ovládání závěsným 
 tlačítkovým ovladačem

MANIPULACE V SERVISU VYSOKOZDVIŽNÝCH PLOŠIN



OTOČNÉ JEŘÁBY

MOŽNOST ODHOZENÍ BŘEMENE PRO PÁDOVÉ ZKOUŠKY

Otočný jeřáb 
pro pádové zkoušky
ITECO OS 5/5 MD

• jeřáb s možností odhození 
 břemene z libovolné výšky 
 (do 13,5 m), výšku možno nastavit  
 pomocí inkrementálního čidla

• extrémní namáhání strojních dílů 
 a ocelové konstrukce. Návrhu   
 předcházela dynamická studie  
 těchto stavů.

• speciální konstrukce kočky 
 zamezující zpětnému odskočení  
 od pojezdových ploch profilu

• pokud neprobíhají výše zmíněné  
 zkoušky, slouží pro běžnou 
 manipulaci

• zpracována analýza rizik 
 ve spolupráci s TUV CZ s.r.o.

• venkovní provedení

• přístup zajištěn pomocí lávek
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PŘÍSLUŠENSTVÍ JEŘÁBŮ

Elektromotorická kladnice 25t    
 

• Elektromotorická kladnice 
 na jeřábu 25t slouží 
 pro bezobslužné otáčení 
 lisovacích nástrojů na háku 
 kladnice. Otoč je opatřena 
 frekvenčním měničem 
 nutným pro plynulost 
 rozběhu a doběhu 
 otáčení břemene.

MOTORICKÉ OTÁČENÍ BŘEMEN



INTELIGENTNÍ JEŘÁBY
VŠE PRO OPTIMALIZACI TOKU VÝROBY



SLEDOVÁNÍ STAVU A ÚDRŽBOVÝCH INTERVALŮ JEŘÁBŮ
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DIAGNOSTIKA JEŘÁBŮ A PORUCHOVÝ SYSTÉM

PRO ZACHOVÁNÍ TOKU VÝROBY V PŘÍPADĚ PORUCH

MAXIMÁLNÍ VYUŽITÍ ŽIVOTNOSTI ZAŘÍZENÍ A PREVENCE PORUCH



REKONSTRUKCE JEŘÁBŮ

MODERNIZACE STÁVAJÍCÍCH JEŘÁBŮ

Mostové jeřáby po rekonstrukci: dvounosníkový jeřáb 12,5 t / 23,26 m
a dvounosníkový jeřáb 5 t / 23,26 m se čtyřkolovou kočkou s teleskopem

Čtyřkolová kočka s teleskopem
před rekonstrukcí

Čtyřkolová kočka s teleskopem
po rekonstrukci



REKONSTRUKCE JEŘÁBŮ

e-mail: prodej@iteco.cz http://www.iteco.cz

Sídlo společnosti:
Poděbradova 102
612 00  BRNO

Tel.: +420 541 614 502-3
Fax: +420 541 614 508
Mobil: +420 606 735 581

Rekonstrukce stávajícího mostového jeřábu se čtyřkolovou kočkou
na moderní stohovací jeřáb s teleskopem ITECO SD 3 t / 21,6 m MD

Nejčastěji prováděné rekonstrukce:

• zvýšení nosnosti jeřábů
• výměna zdvihací jednotky – jeřábové kočky
• elektronická regulace pojezdu mostů
 a koček včetně zvýšení rychlostí
• rekonstrukce elektroinstalace včetně 
 kabelových a trolejových vedení
• změna způsobu ovládání z kabiny 
 na ovladač nebo na dálkové rádiové ovládání
• instalace protisrážkového zařízení jeřábu
• instalace napájení přídavných zařízení
 zavěšených na háku
• obchodní a neobchodní vážení na jeřábu
• doplnění přetěžovacího zařízení
• rekonstrukce stávajících dvounosníků 
 na stohovací teleskopické jeřáby
• rektifikace jeřábových drah včetně 
 geodetického zaměření

MODERNIZACE STÁVAJÍCÍCH JEŘÁBŮ



MANIPULAČNÍ SYSTÉMY  VRÁTEK

MANIPULACE S LODĚMI

Vrátek 75t a přesuvny pro manipulaci s loděmi    
 

• vrátek společně s přesuvnami 
 pro šikmou a vodorovnou plochu
 slouží pro vytažení (spuštění) 
 a následnou manipulaci 
 s loděmi v přístavišti 
 a dílnách Brněnské 
 přehrady



TRANSPORTNÍ SYSTÉMY  PŘESUVNA

e-mail: prodej@iteco.cz http://www.iteco.cz

Sídlo společnosti:
Poděbradova 102
612 00  BRNO

Tel.: +420 541 614 502-3
Fax: +420 541 614 508
Mobil: +420 606 735 581

Přesuvna 
ITECO KV 25 M

• převoz kolejových vozidel do celkové
 hmotnosti 25 t

• převoz trolejbusů a motorových vozidel
 do celkové hmotnosti 15 t

• natahování vozidel na přesuvnu pomocí
 navijáku se spojkou pro ruční vytahování 
 lana

• pojezd přesuvny a pohon navijáku
 s plynulou regulací rychlosti frekvenčním
 měničem

• ovládání přesuvny z plošiny pro obsluhu
 pákovým ovladačem s aretací nulové 
 polohy – bezpečnost

• ovládací pulty na obou stranách
 přesuvny pro bezpečný provoz

PŘESUN VOZIDEL MHD DO SERVISNÍCH BOXŮ



TRANSPORTNÍ SYSTÉMY  KOLEJOVÝ VŮZ

Kolejový vůz 
ITECO KV 25 / 2 – 4   
   

•	 kolejový	vůz	slouží	pro	přepravu	
	 rozměrných	lisovacích	nástrojů	
	 do	nosnosti	25t

•	 Je	napájen	pomocí	kabelového	
	 bubnu	umístěného	na	voze

•	 ovládání	je	z	ovladače	
	 umístěného	na	voze

•	 vůz	je	opatřen	prvky	aktivní	
	 ochrany	proti	střetu	
	 s	osobami	a	věcmi.

	

PŘEPRAVA	LISOVACÍCH	NÁSTROJŮ
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TRANSPORTNÍ SYSTÉMY  KOLEJOVÝ VŮZ

Kolejový vůz 
ITECO KV 2 x 8 / 2,5 – 6  

•	 kolejový	vůz	slouží	
	 pro	mezioperační	
	 manipulaci	se	svařenci	
	 membránových	stěn

•	 na	základě	požadavku	
	 zákazníka	nevede	k	vozu	
	 elektrické	napájení.	
	 Jeho	pohon	je	zajištěn	
	 agregátem	na	zemní	plyn.	
	 Tlaková	láhev	se	zemním	
	 plynem	je	uložena	
	 na	rámu	vozu.

•	 ovládání	je	umístěno	na	voze

•	 vůz	je	opatřen	prvky	aktivní	
	 ochrany	proti	střetu	s	osobami	
	 a	věcmi

POHON	NA	ZEMNÍ	PLYN



SERVIS ITECO

KE KVALITĚ PATŘÍ TAKÉ SERVIS

ZACHOVAT TOK MATERIÁLU – 
ÚKOL ČÍSLO 1

Sotva je něco dražšího než nečinnost strojů. Tomu
se dá spolehlivě předejít pravidelnou prevencí.
Moderní podnik myslí dopředu a ví, že pravidelná
prevence je lepší a levnější než prostoje a opravy.
Předpokladem je odborná a systematická údržba.

NEJÚČELNĚJŠÍM ŘEŠENÍM JE SERVIS
PŘÍMO OD VÝROBCE

ITECO zajišťuje plný záruční i pozáruční servis
vyškolenými pracovníky včetně údržby
a oprav standardně do 24 hodin.
Po uplynutí záruční lhůty lze se servisem ITECO
uzavřít výhodnou servisní smlouvu. 



SERVIS ITECO NABÍZÍ TYTO SLUŽBY
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612 00  BRNO

Tel.: +420 541 614 502-3
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Mobil: +420 606 735 581
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MONTÁŽE JEŘÁBŮ
Montážní týmy ITECO provádějí na celém území České 
a Slovenské republiky montáže jeřábů ITECO a ABUS. 
Rovněž provedou rychle, spolehlivě a cenově výhodně 
i montáže a přestavby jeřábů od jiných výrobců.

UVEDENÍ DO PROVOZU – PŘEDÁNÍ 
PROVOZOVATELI
Nové jeřáby musí být před uvedením do provozu předány 
podle platných předpisů. Odborní pracovníci ITECO,  
k této činnosti pověřeni, provádějí individuální  
a ověřovací zkoušky a předání jeřábu uživateli.

ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ 
PROVOZOVATELE
Odborní pracovníci ITECO provádí 
školení jeřábníků, vazačů a signalistů a 
zaškolí pověřenou osobu provozo-
vatele.

DODÁVKA NÁHRADNÍCH 
DÍLŮ
Náhradní díly dodáváme bez prodlení 
ze servisního skladu ITECO.

OPRAVY A ÚDRŽBA
V případě poruchy je servis ITECO rychle 
na  místě a provede nutné opravy. Při tom  
se může opřít o systém zásobování náhradními díly, 
který funguje rychle a spolehlivě. Rovněž provádí pravidel-
nou údržbu zdvihacích zařízení.

PRAVIDELNÉ INSPEKCE A ZKOUŠKY
ITECO provádí pravidelné inspekce, revize a revizní zkoušky 
zdvihacích zařízení odbornými techniky, techniky–znalci  
a revizními techniky ve smyslu ČSN ISO 9927-1 a ČSN 270101 
a posoudí bezpečnou dobu provozu a zbytkovou životnost 
zařízení ve smyslu ČSN ISO 12482-1. 

SERVISNÍ SMLOUVA
Na základě servisní smlouvy na míru bude za Vás servis  
ITECO sledovat a provádět údržbu, opravy, pravidelné  
inspekce a školení obsluhy.

ZVLÁŠTNÍ POSOUZENÍ – GENERÁLNÍ 
OPRAVA
Jestliže se jeřáb nebo zdvihací zařízení přibližuje k projek-
tovaným omezujícím podmínkám provozu, tzn. bude 
vyčerpána jeho životnost, musí být ve smyslu normy ČSN ISO 

12482-1 provedeno zvláštní posouzení.
Servis ITECO zajišťuje provedení zvláštního po-

souzení vlastními techniky-znalci, provádí 
případnou generální opravu a stanoví 

další životnost zařízení.

MODERNIZACE JEŘÁBŮ
Provádíme dodatečné vybavení 
jeřábů. Jde často o montáž 
doplňkových komponentů, jako 
např. frekvenčních měničů pro regu-
laci pohonů, pojistek proti přetížení, 
koncových spínačů a dálkových ov-

ládání.

ODBORNÉ POSUDKY
Jestliže je ze speciálního důvodu nutné od-

borné posouzení jeřábových zařízení, splní 
odborní pracovníci  ITECO i toto přání. Ve spojení 

s naší projekcí provádí také statické posouzení konstrukcí 
haly, stávajících jeřábových drah apod.

SERVISNÍ PORADENSTVÍ
Kdo nemá přehled v množství před pisů a norem, ten prostě 
zavolá servisní nebo prodejní středisko ITECO.
Získáte zde pomoc v rozhodování a předejdete tak chyb-
ným investicím.



I. Standardní jeřáby ITECO ABUS
•	mostové	jeřáby	ABUS,	nosnost	do	100	t,	rozpětí	do	36	m
•	otočné	sloupové	a	otočné	konzolové	jeřáby	ABUS,	nosnost	do	6,3	t
•	konzolové	jeřáby	ABUS,	nosnost	do	6,3	t
•	stavebnicové	podvěsné	systémy	ABUS,	nosnost	do	2	t
•	lehké	portálové	jeřáby	ABUS,	nosnost	do	2	t

II. Speciální jeřáby, manipulační a transportní technika ITECO
•	procesní	jeřáby
•	jeřáby	s	konzolovou	kočkou	a	kabinou
•	podvěsné	jeřáby	s	pojezdem	po	třech	drahách
•	atypické	otočné	sloupové	a	otočné	konzolové	jeřáby
•	stohovací	teleskopické	jeřáby	pro	manipulaci	s	materiálem	ve	skladech
•	portálové	a	poloportálové	jeřáby
•	jeřáby	ovládané	automaticky	a	poloautomaticky
•	jeřáby	pro	manipulaci	pomocí	traverz,	magnetů,	drapáků,	
	 vakuových	zařízení	apod.
•	jeřáby	pro	výbušné	prostory
•	jeřábové	dráhy	pro	mostové	a	portálové	jeřáby
•	podvěsné	drážky
•	speciální	závěsné	prostředky	a	manipulátory
•	pozemní	kolejové	vozy	včetně	kolejových	drah

•	zvýšení	užitných	vlastností	stávajících	jeřábů	pomocí	moderních	komponentů
•	výměna	kočky	nebo	kladkostroje	za	novou	moderní	zdvihací	jednotku
•	elektronická	regulace	zdvihů	a	pojezdů	kočky	i	jeřábu	pomocí	frekvenčních	měničů
•	modernizace	elektroinstalace	jeřábů,	včetně	výměny	příčných	i	podélných	trolejí
•	instalace	ovládání	závěsným	ovladačem,	nebo	rádiovým	dálkovým	ovládáním
•	instalace	přetěžovacího	a	protisrážkového	zařízení	jeřábů
•	instalace	obchodního	i	neobchodního	vážení	včetně	zobrazovací	jednotky
•	rekonstrukce	stávajících	dvounosníků	na	teleskopický	jeřáb	s	vidlemi
•	rekonstrukce	jeřábových	drah	s	použitím	pružného	uložení	kolejnic
•	rektifikace	jeřábových	drah	včetně	geodetických	zaměření

•	lanové	a	řetězové	kladkostroje	ABUS
•	pojezdové	bloky	a	příčníky	jeřábů
•	dálková	rádiová	ovládání,	závěsné	ovladače
•	pohyblivé	přívody	energie	a	trolejové	systémy	WAMPFLER	do	2	000	A
•	pružinové	a	motorové	kabelové	bubny,	kroužkové	sběrače	WAMPFLER
•	manipulační	systémy	WAMPFLER	pro	vybavení	pracovišť	včetně	pohyblivých
	 přívodů	médií,	vyvažovačů,	balancerů	atd.
•	bezpečnostní	systémy	WAMPFLER	včetně	nárazníků,	vypínacích	lišt	atd.

•	individuální	konzultace	při	plánování	investic
•	vypracování	včasných	a	úplných	nabídek	specialisty	na	logistiku
•	projekty	jeřábů	včetně	vestaveb	jeřábových	drah
•	konstrukční	řešení	s	podporou	systému	CAD,	pevnostní	výpočty	metodou
	 konečných	prvků
•	řízení	zakázek	kompetentním	týmem	odborníků

•	montáž,	zkoušky	a	školení
•	záruční	a	pozáruční	servis	vyškolenými	techniky,	dodávky	náhradních	dílů
•	pravidelné	inspekce,	revize	a	generální	opravy	vlastními	odbornými	pracovníky

VÝROBA PRŮMYSLOVÝCH JEŘÁBŮ

REKONSTRUKCE A MODERNIZACE JEŘÁBŮ

PRODEJ KOMPONENTŮ JEŘÁBŮ

ODBORNÉ PORADENSTVÍ

SERVIS JEŘÁBŮ

NABÍDKA	VÝROBKŮ	A	SLUŽEB



ITECO s.r.o.
Poděbradova 102
612 00  Brno
ČESKÁ REPUBLIKA 

Tel.:   +420 541 614 502-3
Mobil:   +420 606 735 581
Fax:      +420 541 614 508
E-mail:   prodej@iteco.cz
                  www.iteco.cz

ITECO ŽERIAVY s.r.o.
Černákova 5
977 01  Brezno
SLOVENSKÁ REPUBLIKA 

Tel.:        +421 486 123 896
Fax:        +421 486 123 895
E-mail: 
    predaj@itecozeriavy.sk
        www.itecozeriavy.sk
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