Urządzenia chwytające i obrotowe
Chwytaki do blach

Chwytaki do blach
Nasze chwytaki do blach sprawdzają się na czterech kontynentach od ponad 40 lat.
Zostały zaprojektowane zgodnie z europejskimi standardami bezpieczeństwa. To sprawia, że odznaczają się:
• wyraźnie większą trwałością
• wyższą ekonomicznością stosowania
• większym bezpieczeństwem, szczególnie w trudnych warunkach pracy
Każdy chwytak jest produkowany w siedzibie głównej w Memmingen!

Poradnik doboru:
który chwytak jest odpowiedni?
Pytanie:
Jaką funkcję ma pełnić chwytak?
Jako uchwyt
montażowy
na belkach
dwuteowych

Transport blach, belek, itp. (elastyczna)

Pytanie:
W jakiej pozycji ma być transportowany ładunek?
Pionowej (stojąca)
Pionowe
Pionowe
podnoszenie, podnoszenie,
obrót 90º
obrót 180°

Pytanie:
Czy należy
unikać
śladów
zaciskania
chwytaka?
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Mocowanie
z boku
pion.
podnoszenie

Poziomy
transport,
blachy
stabilne
kształtowo

Poziomy
transport,
blachy
stabilne
kształtowo,
pakiety
blachy
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NM,
SP

Poziomy
transport,
stojące
teowniki

Poziomy
transport,
mocowanie
z boku



HS,
WHS

AST-S

Tak: chwytak
chroniący
ładunek



Poziomej (leżąca)

Stała

Poziomy
transport,
teowniki
leżące,
pionowe
mocowanie

Poziomy
transport,
teowniki
leżące

Obrót
teowników
90º

Stały
punkt
mocowania
do belki
stropowej

Strona
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Porady dotyczące bezpiecznego stosowania
Przed pierwszym użyciem chwytaka koniecznie przeczytaj instrukcję użytkowania!

Skorzystaj z naszego specjalistycznego seminarium, aby przeszkolić hakowych i osoby
odpowiedzialne.

Przed każdym użyciem należy sprawdzić chwytak pod kątem funkcjonalności, uszkodzeń
i zużycia. Nigdy nie używaj uszkodzonych, przeciążonych lub zużytych chwytaków.
Zleć sprawdzenie chwytaka osobie kompetentnej co najmniej raz w roku.

10%

W przypadku chwytaków pionowych ciężar ładunku musi odpowiadać co najmniej 10%
podanej nośności chwytaka.

Sprawdź twardość powierzchni ładunku.
Standardowe chwytaki mogą być używane do 300 HB. Od 300 HB do 450 HB należy stosować
chwytaki z odpowiednimi szczękami.

100°

Możliwość stosowania w zakresie temperatur (temperatura otoczenia lub ładunku) od –20°C
do +100°.

– 20°
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Nigdy nie używaj haków bez zabezpieczenia gardzieli haka.

Nigdy nie podnoś ładunku z otwartym zabezpieczeniem.
Zawsze zamykaj zabezpieczenie.

Nigdy nie przeciążaj chwytaków.
Zawsze używaj chwytaka o określonej nośności.

Chwytak mocuj wyłącznie na powierzchniach płasko-równoległych.

Nigdy nie wyciągaj pojedynczych ładunków ze stosu od dołu.
Nigdy nie odrywaj zaciśniętych ładunków.

Nigdy nie podnoś więcej niż jednej płyty podczas podnoszenia w pionie!

Nigdy nie podnoś ładunków nad ludźmi lub strefami bezpieczeństwa!

Nigdy nie używaj zbyt małej liczby chwytaków, aby nie zaburzyć stabilności ładunku.

www.pfeifer.pl
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Rozwiązania specjalne:
sprawiamy, że to możliwe

Masz pytania?
Chętnie pomożemy
tel. +48 71 302 37 10

Doradzamy i produkujemy rozwiązania niestandardowe.
Skontaktuj się z nami!
Przykłady:

Arkusze blachy składowane w stosach można
podnosić szybko, sprawnie i bezpiecznie
za pomocą naszego rozdzielaka do blach.
(nr katalogowy 121977)

Części zamienne
Do wszystkich modeli chwytaków są dostępne indywidualne zestawy części zamiennych. W ten sposób
zużyte lub wadliwe elementy można wymieniać ekonomicznie i w sposób dobrany do danego produktu.
www.pfeifer.info/tragklemmen
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Skorzystaj z naszych szkoleń
i usług!
Od 35 lat podnosimy kwalifikacje ludzi w Akademii PFEIFER. Wykorzystaj
nasze doświadczenie pochodzące z praktyki do praktycznego zastosowania!

Seminarium na temat urządzeń
do podnoszenia ładunków i zawiesi


Seminarium specjalistyczne w zakresie
urządzeń do podnoszenia ładunków (2)

Informacje i rejestracja:
www.pfeifer.info/fachseminare

Usługi

Planowanie zleceń
Serwis mobilny i stacjonarny
Natychmiastowe naprawy
Serwis części zamiennych
Nowoczesne zarządzanie danymi



Wspieramy Cię również w sprawdzaniu bezpieczeństwa i wycofaniu
sprzętu do podnoszenia z użytkowania.

Pełna oferta:
www.pfeifer.info/mobile-services

Kontakt:
tel. +48 71 302 37 50
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