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NAJWYŻSZA
JAKOŚĆ
W KAŻDYM DETALU.

Urządzenie do podnoszenia pokryw pojemników
Podnośnik ze skokiem 1000 mm i 500 mm

Podnośnik na płycie izolowanej z kontrolą stanu minimum

Podnośnik ze specjalnym oprzyrządowaniem, z zaworem dla
mieszadła pneumatycznego, do zamocowania na ścianie

Jednostka podnośnikowa
Jest to stabilna spawana konstrukcja, do zamocowania
na ścianie lub podłodze, z uchwytami do pokryw
pojemników z farbą.
Teleskopowy stelaż umożliwiający ruch pionowy jest

napędzany pneumatycznie i sterowany 5/3-drożnym
zaworem z dźwignia ręczną.
Pozycjonowanie środkowe (pozycja zerowa) umożliwia
po zwolnieniu dźwigni natychmiastowe zatrzymanie
posuwu podnośnika w dowolnej pozycji.
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Dane techniczne
Podnośnik ze skokiem 1000 mm i 500 mm
Skok:

1000 mm (200 l)
500 mm (30 l)

Udźwig przy 6 bar:

maks. 50 kg

Ciśnienie robocze:

maks. 6 - 10 bar

Przyłącze pneumatyczne:

Wąż 8 x 6

Konstrukcja:

Profile stalowe galwanicznie ocynkowane

Łożyska górne:

2 rolki z twardego tworzywa szt., antystat.

Łożyska dolne:

2 rolki z twardego tworzywa szt., antystat.
2 elem. ślizgowe z tworzywa szt..antystat.

Wymiary podstawy:

120 x 350 x 10 mm

Układ otworów w podstawie:

80 x 310 mm; D = 11; 4 x

Wymiary zamocowania na ścianę:

40 x 350 x 10 mm

Układ otworów/odst§p na zamocowaniu:

310 mm; D 11; 2 x

Wysokość od podłogi do środka
zamocowania ściennego:

870 mm przy skoku 1000 mm
620 mm przy skoku 500 mm

Wysokość zabudowy bez
wysunięcia masztu podnośnika:

1260 mm przy skoku 1000 mm
760 mm przy skoku 500 mm

Wysokość zabudowy po maks.
wysunięciu masztu podnośnika:

2260 mm przy skoku 1000 mm
1260 mm przy skoku 500 mm

Wysokość od podłogi do środka
kołnierza mocującego pokrywę pojemnika:

945 mm przy skoku 1000 mm
420 mm przy skoku 500 mm

Układ otworów przyłączeniowych
dla pokrywy pojemnika:

70 x 70 mm; D = 9 mm; 4 x

Numer artykułu:

65021060 (skok 1000 mm)
65020770 (skok 500 mm)

Opcje
• Mocniejsze cylindry
• Inny skok
• Pokrywa pojemnika z otworami
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Inne wykonanie urządzenia lub z innym skokiem, lub mocniejszym cylindrem – możliwe na zapytanie

