DŹWIG DO TRANSPORTU
WYŁĄCZNIE TOWARU
Model:
H0
EH-500
EH-1500
EH-DC
EH-DCL
EH-4C
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DŹWIG DO TRANSPORTU WYŁĄCZNIE TOWARU
alternatywa dla dźwigów towarowo—osobowych, ale równie dobrze sprawdzająca się w obiektach magazynowych,
sklepach, firmach produkcyjnych itd. Szeroka gama udźwigów, indywidualny dobór wymiarów platformy wg
indywidualnych potrzeb Klienta i niskie wymiary stref bezpieczeństwa szybu (nadszybia i podszybia) sprawiają, że
urządzenie ma szerokie zastosowanie i cieszy się, niezmiennie od kilkunastu lat, dużą popularnością.

DANE TECHNICZNE*
NAPĘD: HYDRAULICZNY
UDŹWIG: 100 – 10.000 KG
PRĘDKOŚĆ: 0,1 M/S (W OPCJI 0,2 M/S)
MAX WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA: 12 / 24 M (W ZALEŻNOŚCI OD
MODELU)
GŁĘBOKOŚĆ PODSZYBIA : 120 - 1700 MM (W ZALEŻNOŚCI OD MODELU
I WYPOSAŻENIA)
WYSOKOŚĆ NADSZYBIA : MIN. 2500 MM
WYMIARY PLATFORMY : WG POTRZEB KLIENTA

ZASILANIE : 400 V, 3 FAZOWE (W OPCJI 230V, 1 FAZOWE)
MOC SILINKA : W ZALEŻNOŚCI OD MODELU, UDŻWIGU I PRĘDKOŚCI
MASZYNOWNIA : W ZALEŻNOŚCI OD UDŹWIGU
* GOLD-BUD mając na uwadze ciągły rozwój zastrzega sobie prawo do zmian parametrów technicznych.
.

SZYB
Dźwig do transportu wyłącznie towaru wymaga szybu. Może to
być szyb murowany lub konstrukcja stalowa, z obudową. Szyb
należy wykonać wg szczegółowych, indywidualnych wytycznych,
w zależności od wybranego modelu, udźwigu i wyposażenia
dźwigu.

MASZYNOWNIA
Urządzenie wymaga miejsca poza szybem, w którym zostanie
zlokalizowany silnik oraz tablica sterowa. Nie musi to być jednak
oddzielne pomieszczenie maszynowni podlegające takim rygorom,
jak maszynownia dźwigów osobowych.
W opcji możliwe jest (dla niektórych udźwigów) zamówienie szafy
zamiast maszynowni i umieszczenie jej obok szybu.

STEROWANIE
Urządzenie posiada sterowanie zewnętrzne, przyciskowe. Oznacza to, że nie ma kasety dyspozycji
na platformie. Są jedynie kasety wezwań zlokalizowane na przystankach, wyposażone w przyciski
pięter, przycisk awaryjny STOP oraz sygnalizację świetlną zajętości i obecności dźwigu.

„....urządzenie ma szerokie zastosowanie i cieszy się niezmiennie …dużą popularnością”

został zaprojektowany z myślą o transporcie towarów. Z urządzenia nie mogą korzystać ludzue. Jest to tańsza

PLATFORMA (W OPCJI KABINA)
Wymiary platformy (w opcji kabiny) dobiera się
indywidualnie wg potrzeb Klienta.
Urządzenie

standardowo

jest

platformą,

wyposażoną tylko w gładkie, stalowe ściany o
na kolor RAL 5017.
Podłoga platformy jest w standardzie stalowa,
ryflowana, malowana farbą podkładową na
kolor RAL 5017.

Opcjonalnie możliwe jest:


wykonanie ścian i podłogi platformy ze stali
szlachetnej, matowanej;



wykonanie ścian i podłogi platformy w
dowolnym kolorze RAL;



zamówienie kabiny z blachy ocynkowanej z
sufitem i oświetleniem lub kabiny ze stali
szlachetnej;



wyposażenie platformy lub kabiny w odboje
z

blachy

ocynkowanej

lub

ze

stali

szlachetnej;


wyposażenie

dźwigu

w

podchwyty,

zapewniające idealnie równą i stabilną
podłogę

w

momencie

poziomie
załadunku

przystanku
(zalecane,

w
gdy

planowany jest załadunek wózkami).

DRZWI PRZYSTANKOWE
Dźwig do przewozu wyłącznie towaru jest standardowo wyposażony w drzwi wychylne, 1 lub 2 skrzydłowe w
zależności od ich szerokości. Są to drzwi stalowe, pełne, malowane na kolor RAL 7032, otwierane ręcznie, o
wysokości 2 m.
Opcjonalnie możliwe jest:


wykonanie drzwi wychylnych ze stali szlachetnej,
matowanej;



wykonanie drzwi wychylnych w dowolnym
kolorze RAL;



wykonanie drzwi wychylnych wyższych niż 2 m
(max. 2,95 m);



wyposażenie dźwigu w drzwi przystankowe,
roletowe, jedno lub dwuskrzydłowe, otwierane
na bok, wykonane z aluminium lub stali,
otwierane ręcznie lub automatycznie (zamiennik
dla drzwi wychylnych).

„Wymiary platformy dobiera się indywidualnie wg potrzeb Klienta.”

wysokości 1,2 m, malowane farbą podkładową

POMOŻEMY DOBRAĆ
ODPOWIEDNIE
URZĄDZENIE!
Zapraszamy do skorzystania
z pomocy naszego
Działu Technicznego w celu
doboru PRAWIDŁOWEGO
urządzenia dźwigowego do
indywidualnych potrzeb i
istniejących warunków
budowlanych.

SPRAWDŹ NASZĄ
STRONĘ
WWW.GOLD-BUD.PL
Znajdziesz tam szeroki
wybór urządzeń dla osób
niepełnosprawnych, wind,
platform towarowych oraz
wind samochodowych.
Ogólnie rzecz biorąc –
WINDY DLA KAŻDEGO!

Al. Chopina 55 ,
05-092 Łomianki Dolne
Tel. 022 357 38 49
WWW.GOLD-BUD.PL

Dział Doboru Urządzeń Dźwigowych
tel.: (022) 424 07 08
email: windy@gold-bud.pl
Dział Handlowy
tel.: (022) 424 07 11
email: oferta@gold-bud.pl

WYŚLIJ ZAPYTANIE JUŻ
DZIŚ!
Zrób to poprzez formularz
produktu na naszej stronie

Autoryzowany przedstawiciel:

WWW, wyślij e-maila z
parametrami, jakie posiadasz,
bądź tradycyjnie – zadzwoń do

WWW.GOLD-BUD.PL

nas. A My zrobimy wszystko,
aby Ci pomóc.
Pisemną ofertę na twoje
zapytanie dostaniesz w
przeciągu 3 dni roboczych.

