ZAKŁAD BUDOWY URZĄDZEŃ
DŹWIGNICOWYCH

Theta

THETA

Zaprojektowany i zbudowany przez ZBUD Sp. z o.o.
Oparty o najwyższej jakości komponenty znanych producentów.
Długotrwała gwarancja.
Wyposażony w cichy , wydajnie chłodzony silnik
niskowibracyjny.
Proste prace konserwacyjne,łatwy dostęp do części.
Dostępny jako wciągnik na suwnicę lub niezależne urządzenie
na belce.
Szeroki zakres udźwigów i wysokości podnoszenia.
Wózek sterowany falownikiem w standardzie.
Dwubiegowy napęd podnoszenia.
Sterowany z kasety sterującej lub bezprzewodowo prze radio.
Kompaktowa konstrukcja maksymalizująca obszar roboczy
przez zminimalizowanie strefy martwej dla podnoszenia i
przejazdu.
Szeroki wybór opcji również dla suwni dwudźwigraowych.

Do stref zagrożonych wybuchem ATEX Strefa 1 i 2
wykonanie specjalne THETA Evolution EX.
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CRANE KITS
SKRZYNKA PRZYŁĄCZENIOWA

Obudowa i układ zasilania
Materiał- stal
(aluminium/stal nierdzewna na zamówienie).
Poziom ochrony IP54 (IP66 na zamówienie).
Do stref zagrożonych wybuchem
ATEX strefa 1 i 2 obudowa ognioszczelna Ex d.

Build your own crane with ZBUD CRANE KITS !

crane kits

ZAKŁAD BUDOWY URZĄDZEŃ
DŹWIGNICOWYCH

KITS

WCIĄGNIK LINOWY THETA

Wciągnik linowy niskiej zabudowyTHETA
zakres udźwigów 1,6-12,5t*.
Dwie prędkości podnoszenia (falownik na zamówienie).
Wózek wyposażony w falownik.
Wysokoobrotowe motoreduktory.
Elektro-mechaniczne zabezpieczenie przeciążeniowe.
Wyłączniki krańcowe dla jazdy i podnoszenia.
więcej informacji na odwrocie
*Możliwość zastąpienia wciągnikiem łańcuchowym ,
zakres udźwigów 0,125 t-12,5 t.
Dla suwnic dwudźwigarowych udźwig do 250 t.

CONTROL BOX

WIRE ROPE HOIST THETA

SYSTEM KABLOWY:
Naszocynkowanych
cel
Podwieszone na
pro lach
(stal nierdzewna na zamówienie).
Podłączenia na wtyczki (na wciągniku) .
Wózki kablowe cynkowane (plastikowe lub ze stali
nierdzewnej na zamówienie).
Niezależna listwa dla kasety sterującej.
Dostępne kable : płaskie lub okrągłe.

CZOŁOWNICE Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM

STEROWANIE

W standardzie podwieszana kaseta sterująca.
Na zamówienie sterowanie radiowe lub BT.
Dla suwnic dwudźwigarowych dostępne kabiny sterujące.

CONTROLS

Zakres szerokości belki jezdnej 40-90mm
(powyżej 90mm na zamówienie).
Wyposażone w odbijaki.
Stalowe koła jezdne.
Jednobiegowy napęd jazdy mostu
(sterowany falownikiem).
Dwubiegowe silniki jazdy mostu na zamówienie.
Górne lub boczne płyty przyłączeniowe.

Do stref zagrożonych wybuchem ATEX Strefa 1 i 2
wykonanie specjalne THETA Evolution EX.
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END CARRIAGES

KITS

FESTOON SYSTEM:

