
Urządzenia do manipulacji beczkami
Nasze urządzenia do manipulacji beczkami umożliwiają łatwe i bezpieczne podnoszenie szerokiej gamy 
 beczek i nadają się do wszystkich typowych zastosowań: 
• Transport hakami suwnicowymi lub wózkiem widłowym
• Podejmowanie beczek stojących lub leżących
• Do beczek stalowych lub plastikowych

Każde urządzenie jest produkowane w siedzibie głównej w Memmingen!

Poradnik doboru:
które urządzenie jest odpowiednie?
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Skorzystaj z naszych szkoleń 
i usług!

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

Od 35 lat podnosimy kwalifi kacje 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)

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

Informacje i rejestracja:
www.pfeifer.info/fachseminare

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

Kontakt:

tel. +48 71 302 37 50
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   Uchwyt do beczek leżących   
  Do leżących stabilnych beczek metalowych z rantem.  
  Idealny do podejmowania leżących beczek stalowych 200 l.  

   Duży zakres chwytania    
 Mała waga własna  

  Nośność     max    kg    500  

  Długość ładunku    A min     mm    650  

  Długość ładunku    A max     mm    950  

  Głębokość chwytania    C    mm    20  

  Długość całkowita    F    mm    1055  

  Szerokość całkowita    G    mm    190  

  Wysokość    H min     mm    615  

  Grubość ogniwa    J    mm    10  

  Wysokość wewnętrzna 
ogniwa  

  V    mm    60  

  Szerokość wewnętrzna 
ogniwa  

  W    mm    60  

  Wysokość ogniwa    X    mm    15  

  Waga   około    kg    8,5  

  Nr katalogowy    114173  

   Opcje na zapytanie   
   Z blokadą  
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   Uchwyt do beczek stojących   
  Do stojących stabilnych beczek metalowych i beczek z tworzywa 
typu L z pokrywą i rantem.  
  Również do zastosowania przy ciasno składowanych beczkach.  
  Idealny do podnoszenia leżących beczek stalowych 200 l.  

  Nośność     max    kg    500  

  Średnica ładunku    A min     mm    390  

  Średnica ładunku   max    A max     mm    650  

  Głębokość chwytania    C    mm    35  

  Długość całkowita    F    mm    750  

  Szerokość całkowita    G    mm    200  

  Wysokość    H min     mm    420  

  Grubość ogniwa    J    mm    10  

  Wysokość wewnętrzna 
ogniwa  

  V    mm    50  

  Szerokość wewnętrzna 
ogniwa  

  W    mm    50  

  Wysokość ogniwa    X    mm    15  

  Waga   około    kg    5  

  Nr katalogowy    114172  

   Duży zakres chwytania    
 Mała waga własna  

   Opcje na zapytanie   
   Z blokadą  
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   Zawiesie do beczek   
  Zawiesie do transportu stabilnych beczek podczepiane do ich 
krawędzi, do podnoszenia z pozycji stojącej (z pokrywą lub bez). 
Na beczkę zakłada się obręcz stalową z dźwignią zaciskową. 
Zakres chwytania jest regulowany śrubą.  

   Stopniowa regulacja zakresu 
chwytania    
 Mechanizm blokujący  

  Nośność     max    kg    800  

  Średnica ładunku    A min     mm    390  

  Średnica ładunku   max    A max     mm    415  

  Wysokość wewnętrzna    D    mm    25  

  Szerokość całkowita    G    mm    520  

  Wysokość    H min     mm    650  

  Wysokość wewnętrzna 
ogniwa  

  V    mm    100  

  Szerokość wewnętrzna 
ogniwa  

  W    mm    90  

  Wysokość ogniwa    X    mm    21  

  Waga   około    kg    9  

  Nr katalogowy    121921  

445
   Urządzenia chwytające i obrotowe   

   Urządzenia do manipulacji beczkami   |   Zawiesie do beczek   

 
   www.pfeifer.pl  



   Zawiesie do beczek 
o większych średnicach   
  Zawiesie do transportu stabilnych beczek podczepiane do ich 
krawędzi, do podnoszenia z pozycji stojącej (z pokrywą lub bez). 
Na beczkę zakłada się obręcz stalową z dźwignią zaciskową. Zakres 
chwytania jest regulowany śrubą.  

  Nośność     max    kg    800  

  Średnica ładunku    A min     mm    560  

  Średnica ładunku   max    A max     mm    610  

  Wysokość wewnętrzna    D    mm    25  

  Szerokość całkowita    G    mm    520  

  Wysokość    H min     mm    650  

  Wysokość wewnętrzna 
ogniwa  

  V    mm    100  

  Szerokość wewnętrzna 
ogniwa  

  W    mm    90  

  Wysokość ogniwa    X    mm    21  

  Waga   około    kg    9  

  Nr katalogowy    121923  

   Stopniowa regulacja zakresu 
chwytania    
 Mechanizm blokujący  
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Chwytak do beczek
  Do transportu stojących stabilnych beczek metalowych z rantem 
lub z zamkniętą pokrywą, względnie z pokrywą dozującą (również 
dla beczek z tworzyw sztucznych typu L).  
  Idealny do podnoszenia stojących beczek stalowych 200 l.  

   Regulowany zakres chwytania    
 Do podjęcia wózkiem widłowym  

  Nośność     max    kg    250  

  Średnica ładunku    A min     mm    420  

  Średnica ładunku      A max     mm    640  

  Prześwit na widły – 
wysokość wewnętrzna  

  B    mm    60  

  Prześwit na widły – 
szerokość wewnętrzna  

  E    mm    185  

  Długość całkowita    F    mm    520  

  Szerokość całkowita    G    mm    56  

  Wysokość    H min     mm    410  

  Grubość ogniwa    J    mm    8  

  Wysokość wewnętrzna 
ogniwa  

  V    mm    65  

  Szerokość wewnętrzna 
ogniwa  

  W    mm    50  

  Waga   około    kg    4,4  

  Nr katalogowy    173981  
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   Chwytak do beczek 
z tworzywa   
  Działający mechanicznie, czteroramienny chwytak do podnoszenia 
stojących i sztywnych beczek     z tworzywa 120 l, z wysoką i niską 
pokrywą.  
  Łatwa, jednoręczna obsługa dzięki poziomemu gryfowi 
prowadzącemu i automatycznej zapadce.  
  Odryglowanie wykonuje się ręcznie za pomocą zapadki na gryfi e 
prowadzącym.  

   Zabezpieczenie blokady  
   4-punktowy system  

  Nośność     max    kg    360  

  Średnica ładunku    A min     mm    390  

  Średnica ładunku       A max     mm    450  

  Wysokość wewnętrzna    D    mm    110  

  Szerokość całkowita    G    mm    535  

  Wysokość    H min     mm    280  

  Wysokość wewnętrzna 
ogniwa  

  V    mm    70  

  Szerokość wewnętrzna 
ogniwa  

  W    mm    50  

  Wysokość ogniwa    X    mm    20  

  Waga   około    kg    8  

  Nr katalogowy    179947  

   Dostępny również do beczek stalowych!   
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   Chwytak do beczek 
stalowych   
  Działający mechanicznie, czteroramienny chwytak do podnoszenia 
stojących i sztywnych     metalowych beczek 200 l z pokrywą.  
  Łatwa, jednoręczna obsługa dzięki poziomemu gryfowi 
prowadzącemu i automatycznej zapadce.  
  Odryglowanie wykonuje się ręcznie za pomocą zapadki na gryfi e 
prowadzącym.  

   Zabezpieczenie blokady  
   4-punktowy system  

  Nośność     max    kg    800  

  Średnica ładunku    A min     mm    570  

  Średnica ładunku    A max     mm    630  

  Wysokość wewnętrzna    D    mm    102  

  Szerokość całkowita    G    mm    735  

  Wysokość    H min     mm    450  

  Wysokość wewnętrzna 
ogniwa  

  V    mm    85  

  Szerokość wewnętrzna 
ogniwa  

  W    mm    60  

  Wysokość ogniwa    X    mm    25  

  Waga   około    kg    14  

  Nr katalogowy    212863  

   Dostępny również do beczek z tworzywa!   
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