
MACARALE PIVOTANTE
cu palan manual

Sarcina max. (kg)

Grupa de func� ionare palane
Grupa de func� ionare macara pivotant�
Clasa de ridicare
Transla� ie c�rucior palan
Rotire bra� macara pivotant�
Lungime bra� macara (m)

În l ime de ridicare standard* (m)��
* disponibile la cerere i alte în l imi� ��

PR EXW. (Euro)E� , f r TVA*��
* documenta ie inclus , montaj contracost� �

Mediul de lucru

250 500 1000

M3 M3 M3

A2 A2 A2

H2 H2 H2

manual prin tragere

manual, cca. 270°

interior, normal

umiditate max. 80%

2,58 2,53

3

2,44

969 1 792 1 596

ASIGUR M LA CERERE I ALTE TIPODIMENSIUNI, ÎN FUNC IE DE APLICA IA DORIT !� � � � �

270°

oriunde în ar� �
la achizi ia a�
min. 3 buc i!��

LIVRARE

GRATUIT�

P Sunt dedicate manipul�rii sarcinilor cuprinse între 250 � i 1000 kg

P R�spund cerin� elor speci�ce oric�rei activit�� i industriale sau comerciale

P Echipare cu palane � i c�rucioare manuale �abile

P Manevrabilitate optim�� i productivitate ridicat�

P Ergonomie � i design adaptat cerin� elor �ec�rei aplica� ii

P Sunt disponibile la alegere � i alte nuan� e de culori sau lungimi ale bratului

P Bene�cia� i de consultan� �, proiectare, montaj, punere în func� iune � i
service la nivel na� ional
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Tel.: 0268-308700, 0723-326378, 0744-350178; Fax: 0268-308705

SERVICE CALL CENTER, Telverde: 0800881234

E-mail: o� ce@elmas.ro, sales@elmas.ro; Website: www.1234.ro

MACARALE PIVOTANTE
cu dispozitiv de ridicat cu vacuum

oriunde în ar� �
la achizi ia a�
min. 3 buc i!��

LIVRARE

GRATUIT�

Sarcina max. (kg)

Grupa de func� ionare macara pivotant�

Tip dispozitiv cu vacuum

Clasa de ridicare
Transla ie c rucior dispozitiv vacuum� �

Rotire bra� macara pivotant�
Lungime bra� macara (m)

Cursa de ridicare standard* (m)
* disponibile la cerere i alte curse	

PR EXW. (Euro)E� , f r TVA*��
* documenta ie inclus , montaj contracost� �

Mediul de lucru

30 100

A2 A2

TP101 VL161

H2 H2

manual prin tragere

manual, cca. 270°

interior, normal

1,45

3

1,70

7529 8329

ASIGUR M LA CERERE I ALTE TIPODIMENSIUNI, ÎN FUNC IE DE APLICA IA DORIT !� � � � �

CARACTERISTICI TEHNICE PENTRU VARIANTA CU BRA	STANDARD

P Sunt dedicate manipul�rii sarcinilor cuprinse între 30 � i 100 kg

P Disponibile n varianta standard sau cu bra ul articulatî �

P U� urin� �în utilizare � i adaptabilitate la manevrarea oric�rei înc�rc�turi

P Dispozitivul de ridicare cu vacuum asigur�o productivitate ridicat�� i poate �
ac� ionat de o pomp�de vacuum electric�sau pneumatic�

P Tubul de ridicare este bazat pe un sistem modular care confer�o 
exibilitate
mare � i reprezint�o investi� ie sigur�

P Sunt disponibile diferite accesorii pentru prinderea i manipularea sarcinilor�


