Poloportálový jeřáb ABUS EHPK
Otevřená cesta k produktivitě
Poloportálové jeřáby ABUS EHPK jsou opravdovými mistry ve všech situacích, kdy chcete s nízkými
náklady obsloužit co největší plochu. Statické zatížení halové konstrukce je při tom nepatrné.
Vysokozdvižné vozíky a jiné dopravní prostředky v hale nejsou nijak omezovány.
Volnost pohybu se tak stává výrobním faktorem.
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Na zemi

Pohon

Hladce

bez překážek

vyšší třídy

a variabilně

Spodní pojezdový nosník jeřábu EHPK
pojíždí v závislosti na stavební situaci
po kolejnicové ploše zapuštěné v
podlaze nebo – prostřednictvím speciálních kol – přímo po podlaze haly.
Volný pohyb zaměstnanců a materiálu není omezen rušivými hranami
ani žlaby v podlaze. Podlaha v hale
zůstává hladká a čistá.

Poloportálový jeřáb ABUS je poháněn
dvěma motory pojezdového nosníku
na horní jeřábové dráze. Vodicí kladky umožňují těsný pohyb jeřábu EHPK
po jeřábové kolejnici a redukují síly
vznikající při vedení po dráze. Tato koncepce pohonu zajišťuje rovnoměrné
rozložení sil na jeřábové dráze a malé
opotřebení.

Frekvenční měnič ABUliner umožňuje
velmi malé rychlosti pojezdu jeřábu pro
citlivé rozjezdy a tlumí kývání břemene.
Každá libovolně zvolená rychlost
pojezdu mezi minimální a maximální
hodnotou může být udržována.

Robustní

Chytrý

Rychlá

a stabilní

a bezpečný

montáž

Jeřáb EHPK je díky své odolnosti proti zkrutu, stabilní konstrukci
ze skříňových nosníků a osvědčené
kvalitě zdvihacích zařízení ABUS
velice odolným a trvanlivým pracovním
prostředkem.

Jeřáb EHPK firmy ABUS rozeznává
překážky díky sériovému zařízení
k detekci předmětů na dolním pojezdovém nosníku. Otáčecí signální světla
upozorňují na provoz jeřábu.

Montáž jeřábu ABUS EHPK probíhá
díky normalizované standardní konstrukci rychle a snadno. Je okamžitě
k dispozici.

Nosnost do 10 t
vyšší nosnost na požádání

Rozpětí do 15 m
v závislosti na nosnosti

Vodicí kladky na horní jeřábové dráze
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Podlahová kolečka bez vodicí kolejnice

