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Zcela vyjímeçná v¥hoda oproti jin¥m systémüm
energetick¥ch ®etπzü (konstrukce ABUS je patentována)
Ostatní systémy
Vodící vozík pojízdného ovládání pojíΩdí po lakovaném
hlavním vozíku. Tím dochází ke zvπt√ení montáΩní
v¥√ky je®ábu. Dal√í podstatnou nev¥hodou tohoto
systému je nemoΩnost pouΩít toto pojízdné ovládání
na dvounosníkov¥ch je®ábech.
P®ívod elektrické energie nebo p®enos ®ídících signálü
se uskuteçnuje prost®ednictvím kabelového vedení.
Vodiçe leΩí nechránπné a podléhají p®i pouΩívání
opot®ebení.

Systém ABUPowerline
Vodící vozík ovládání pojíΩdí ve vodícím pouzd®e,
které je umístπno na boku je®ábového nosníku.
Tak nedochází ke zvπt√ení v¥√ky mostu a naopak
je tento rozmπr p®ínosem ve prospπch zdvihu
je®ábu.

P®ívod elektrické energie nebo p®enos ®ídících
signálü probíhá bez údrΩby a bez opot®ebení.

získaná
vyuΩitelná
v¥√ka zdvihu

Systém ABUPowerline.
Pro profesionální je®áby.
Nyní sériovπ.*
K uΩitku na√ich zákazníkü.

* U je®ábü urçen¥ch k provozu ve venkovním prost®edí a u speciálních variant stropního
pojízdného je®ábu se z konstrukçních düvodü pouΩívá bπΩn¥ systém kabelového vedení.
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ABUPowerline

Jedná se o inovativní systém p®enosu elektrick¥ch ®ídících signálü a v¥konü prost®ednictvím energetického ®etπzu ke zdvihacímu
ústrojí a závπsnému ovladaçi na je®ábech.
Tento profesionální zpüsob p®ívodu elektrického proudu
na je®ábech se osvπdçil v praxi, a prosazuje se na trhu a

je sériovπ instalován na je®ábech ABUS.

P®enos signálu k závπsnému ovladaçi

P®enos signálu a p®ívod el. proudu ke zdvihacímu ústrojí

UΩitek a v¥hody oproti bπΩnému
kabelovému vedení
Kabelové vedení

Systém ABUPowerline
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Kabelové vedení má v zásadπ urçité nev¥hody: díky
své konstrukci a uspo®ádání je náchylné k po√kozování
a opot®ebení; smyçky vodiçü zasahují u je®ábü s nízkou
konstrukçní v¥√kou aΩ pod hlavní nosníky, coΩ müΩe
vést ke kolizi s vestavky v hale.

Kompaktní konstrukce, namontovaná p®ímo na
je®ábovém nosníku; mechanicky chránπné vodiçe,
Ωádné visící kabelové smyçky, çist¥ prüjezdov¥
profil ve prospπch haly.

Vleçené vodiçe se hromadí na jedné stranπ je®ábového
nosníku a vytvá®ejí tzv. kabelová nádraΩí. To vede
k omezení pojezdové dráhy vozíku ovladaçe, p®ípadnπ
kladkostroje u je®ábu s vπt√ím rozpπtím.

Vodící vozík ovládání má maximální dojezdy
v obou smπrech je®ábového nosníku.

V p®ípadπ tπΩ√í kabeláΩe je nutné u vleçného vedení
instalovat samostatn¥ vozík pro zabránπní zpπtného
pohybu.

Vodící vozík si zachovává svou polohu a
nepohybuje se zpπt.

Vodící vozík s brzdícím vozíkem

Pohyb vodícího vozíku systému ABUPowerline
probíhá s definovan¥mi ovládacími silami;
s tím je spojeno automatické udrΩování polohy.

Automatické udrΩování pohohy

Technologické zvlá√tnosti systému ABUPowerline
Vodící pouzdro
je vyrobeno z pozinkovaného
plechu válcovaného za studena,
slouΩí k vedení energetického
®etπzu a vodícího vozíku.

vodící pouzdro

vodící pouzdro p®ívodu proudu ke koçce

vodící vozík s uná√ecím ramenem

vodící vozík s uná√ecím ramenem

Energetick¥ ®etπz
vyroben z plastu vyztuΩeného
sklenπn¥mi vlákny s vynikajícími
kluzn¥mi a odvinovacími vlastnostmi.

Rídící vedení
tvo®í vysoce flexibilní, speciální
vodiçe dimenzované pro vysoké
st®ídavé namáhání ohybem.

Kladkové nosiçe
pomáhají optimalizaci ovládací síly
pro vozík ve vodícím pouzd®e.

Vodící vozík
se dvanácti kuliçkov¥mi loΩisky pro
lehk¥ pohyb i p®i velk¥ch délkách
energetick¥ch ®etπzü resp. velk¥ch
v¥√kách zdvihu.

Pohneme v√ím.
Je®ábové systémy

V¥robní program firmy ABUS
* vy‰‰í nosnost a
rozpûtí na poptání

Mostové je®áby:
nosnost:

max. 120 t*

rozpπtí:

max. 40 m* (podle nosnosti)

oblast pouΩití:

celoplo√ná p®eprava

charakteristika:

mnohostranné základní a doplñkové vybavení
p®izpüsobitelné poΩadovanému p®ípadu pouΩití

Podvπsné je®ábové systémy:
nosnost:

max. 2 t

délka nosníku je®ábu:

max. 22 m (podle nosnosti)

oblast pouΩití:

celoplo√ná a lineární p®eprava

charakteristika:

flexibilní a individuálnπ p®izpüsobitelné,
modulárnπ roz√í®itelné, rüzné varianty zavπ√ení,
nízké konstrukçní v¥√ky, rozsáhlé základní
a doplñkové vybavení

Otoçné je®áby:
nosnost:

max. 6,3 t

vyloΩení:

cca do 10 m (podle nosnosti)

oblast pouΩití:

prioritní nasazení pro obsluhu pracovi√tπ

charakteristika:

rozsah otáçení podle typu, aΩ do 360°

Elektrické lanové kladkostroje:
nosnost:

max 120 t

charakteristika:

v¥hodné konstrukçní rozmπry, sériovπ dvπ
zdvihací a pojezdové rychlosti, rozsáhlé základní
a doplμkové vybavení

Elektrické ®etπzové kladkostroje:
nosnost:

max. 4 t

charakteristika:

nízká stavební v¥√ka, sériovπ dvπ zdvihací
a pojezdové rychlosti, p®ipravené
pro jednoduché p®ipojení k síti, rozsáhlé základní
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a doplμkové vybavení

Lehké portálové je®áby:
nosnost:

max. 2 t

charakteristika:

se çty®mi ®ízen¥mi koly s brzdou,
lehce ovladatelné, individuálnπ volitelná
v¥√ka i √í®ka
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