
Suwnice i Żurawie obrotowe
Aby zoptymalizować wydajność realizacji procesów wewnętrznych suwnice oraz żurawie obrotowe
stanowią doskonałe uzupełnienie Podnośników podciśnieniowych oraz Zawiesi podciśnieniowych. 
Wielorakość modeli, dopuszczalnych udźwigów, rodzajów wysięgnika różnorodne zastosowania 
tych systemów. 

Suwnice oraz żurawie obrotowe Schmalz przekonują do siebie dzięki swojej lekkiej budowie. 
Aluminiowe wysięgniki żurawi oraz Aluminiowe tory Suwnic sprawiają, że siła bezwładności 
przenoszonego ładunku jest zredukowana do minimum, a co za tym idzie manipulowanie przez 
operatora przemieszczanym ładunkiem jest bardzo łatwe, nawet przy bardzo dużych obciążeniach. 
Ze względu na zoptymalizowaną wysokość całkowitą, żurawie obrotowe oraz suwnice można 
stosować również w pomieszczeniach zamkniętych. W standardowej wersji żurawie zostały 
zaprojektowane z myślą o pracy w pomieszczeniach.

Suwnice

Suwnice Aluminiowe umożliwiają obsługę dużej przestrzeni roboczej. Suwnice są zawsze 
konfigurowane według indywidualnych potrzeb klienta i składane są ze standaryzowanych 
komponentów. Suwnice Schmalz można skonfigurować do pracy z obciążeniami sięgającymi 950 
kg.  

Żurawie obrotowe

Kolumnowe Żurawie obrotowe gwarantują maksymalną elastyczność dzięki możliwości 
indywidualnej konfiguracji wysokości kolumny i długości wysięgnika. Urządzenia te są proste w 
montażu, ponieważ wszystkie Żurawie firmy Schmalz nie wymagają wylewania dedykowanych 
fundamentów lub stosowania dodatkowych, kosztownych płyt pośrednich. Wysięgniki Żurawi 
kolumnowych Schmalz obsługują obszar roboczy w zakresie 270° i mogą zostać skonfigurowane 
do pracy z obciążeniami sięgającymi 650 kg, i więcej w przypadku wersji w wykonaniu stalowym. 
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Naścienne żurawie obrotowe

Naścienne żurawie obrotowe są proste w montażu dzięki zastosowaniu nowych, specjalnie w tym 
celu zaprojektowanych konsol naściennych lub słupowych, które zapewniają zamocowanie żurawia
obrotowego do ściany lub istniejących słupów konstrukcyjnych. Naścienne żurawie obrotowe 
obejmują obszar roboczy 180° i mogą zostać skonfigurowane do pracy z obciążeniami sięgającymi 
650 kg. 

 

Wciągniki łańcuchowe

Jako uzupełnienie żurawi oraz Podciśnieniowych urządzeń podnoszących firma Schmalz oferuje 
również wciągniki łańcuchowe. Zastosowanie zabezpieczeń krańcowych łańcucha gwarantuje długi
okres eksploatacji wciągnika łańcuchowego firmy Schmalz. Oprócz tego niskonapięciowe kasety 
sterujące wciągników gwarantuje jego wysoką klasę bezpieczeństwa. 
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