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Ιµ Ζυγε δερ κοντινυιερλιχηεν Ωειτερεντωιχκλυνγ βλειβεν ςερβεσσερυνγεν,
Κονστρυκτιονσ−, Μα⇓− υνδ Ωερκστοφφνδερυνγεν οηνε γεσονδερτε Αν−
κνδιγυνγ ϖορβεηαλτεν. Αλλε Ρεχητε, εινσχηλιε⇓λιχη δερϕενιγεν δερ ⇐βερ−
σετζυνγ υνδ δεσ αυσζυγσωεισεν Ναχηδρυχκσ, βλειβεν ϖορβεηαλτεν. ∆ιε
τεχηνισχηεν Ανγαβεν υνδ Ινφορµατιονεν ιν διεσεµ Ορδνερ στελλεν κεινε
Γαραντιεζυσαγεν δαρ; φρ ϖερτραγλιχηε ςερεινβαρυνγεν γελτεν αυσσχηλιε⇓−
λιχη διε αλλγεµεινεν Γεσχηφτσβεδινγυνγεν. Βιλδερ κννεν αβωειχηεν.

ς 10|2011

Αλυµινιυµ Κρανσψστεµε
Αλυµινιυµ χρανε σψστεµσ

Ωε ρεσερϖε τηε ριγητ το µακε ιµπροϖεµεντσ, χονστρυχτιοναλ, διµενσιοναλ
ανδ µατεριαλ µοδιφιχατιονσ ωιτηιν τηε φραµεωορκ οφ ονγοινγ δεϖελοπ−
µεντσ. Αλλ ριγητσ ρεσερϖεδ, ινχλυδινγ τηοσε οφ τρανσλατιονσ ανδ ανψ εξχερπτσ
τηατ αρε ρεπροδυχεδ. Τηε τεχηνιχαλ δεταιλσ ανδ ινφορµατιον χονταινεδ ιν
τηισ φολδερ δο νοτ ρεπρεσεντ ανψ προµισε οφ γυαραντεε; ουρ γενεραλ τερµσ
ανδ χονδιτιονσ οφ βυσινεσσ αππλψ το ανψ χοντραχτυαλ αγρεεµεντσ. Ιµαγεσ
µαψ διφφερ.
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1. ΚΟΜΠΟΝΕΝΤΕΝ ΚΡΑΝΣΨΣΤΕΜΕ
Ηερστελλυνγ υνδ Ματεριαλ
∆ιε εεποσ−Αλυµινιυµπροφιλε ωερδεν ιµ
Στρανγπρεσσϖερφαηρεν ηεργεστελλτ. Αλσ Ματε−
ριαλ φινδετ εινε ΕΝ ΑΩ 6063 Τ66 Αλυµι−
νιυµλεγιερυνγ ςερωενδυνγ. ∆ιε Φαρβε ιστ
Αλυµινιυµ, νατυρφαρβεν−ελοξιερτ. ∆ιε Ζυβε−
ηρτειλε ωερδεν ζυµ γρο⇓εν Τειλ αυσ ϖερ−
ζινκτεµ Σταηλ ηεργεστελλτ (Αυφηνγυνγεν,
Προφιλϖερβινδερ, Βολζεν ετχ.). Εινιγε Ζυβε−
ηρτειλε βεστεηεν αυσ ϖερστρκτεν Ηοχηλεισ−
τυνγσκυνστστοφφεν.

Φρ δεν Εινσατζ δεσ Κρανσψστεµβαυκαστενσ,
ϖον δερ Πλανυνγ βισ ηιν ζυµ Βετριεβ, σινδ
διε Υνφαλλϖερητυνγσϖορσχηριφτεν (Υςς) ειν−
ζυηαλτεν. Βει εινερ ναχη εεποσ ςοργαβεν
δυρχηγεφηρτεν Αυσλεγυνγ υνδ Μονταγε
εντσπρεχηεν διε Ανλαγεν δεν Ρεγελν δερ
Τεχηνικ υνδ δεµ Γεσετζ βερ τεχηνισχηε
Αρβειτσµιττελ σοωιε δεν Υςς, ∆ΙΝ, ς∆Ε−
Βεστιµµυνγεν υνδ δερ Μασχηινενριχητλινιε
98/37/ΕΓ. Ηερστελλερ−Ερκλρυνγεν σοωιε
Πρφβχηερ φρ δεν εεποσ− Κρανσψστεµβαυ−
καστεν ωερδεν µιτγελιεφερτ.

ςορσχηριφτεν
Βει δερ Κονστρυκτιον δερ Προφιλε υνδ σοµιτ
δερ Φεστλεγυνγ δερ εινζυηαλτενδεν Προφιλ−
τολερανζεν ιστ διε ∆ΙΝ ΕΝ 755−5 ζυγρυνδε
γελεγτ ωορδεν.
Φρ διε Βεµεσσυνγ δεσ εεποσ Αλυµινιυµ−
Βαυκαστενσψστεµσ βιλδεν διε ∆ΙΝ 4132
(Κρανβαηνεν), διε ∆ΙΝ 15018 (Κρανε) σο−
ωιε διε ∆ΙΝ 18800, Τειλ 1 (Σταηλβαυτεν,
Βεµεσσυνγ υνδ Κονστρυκτιον) διε ωεσεντλι−
χηεν Γρυνδλαγεν.

Νεβεν δεν οβεν γενανντεν ςορσχηριφτεν
ωυρδεν ζυστζλιχη ζαηλρειχηε ς∆Ι−Ριχητλινι−
εν βει δερ Αυσλεγυνγ βερχκσιχητιγτ.
Αµ 03.05.2007 ωυρδε δασ εεποσ Αλυµι−
νιυµ−Κρανσψστεµ ϖον δερ Βερυφσγενοσσεν−
σχηαφτ ερφολγρειχη γεπρφτ.
Φρ εινεν βεστιµµυνγσγεµ⇓εν Εινσατζ
δερ εεποσ Προδυκτε ιστ εσ υνβεδινγτ ερφορ−
δερλιχη, διε αλλγεµεινεν Σιχηερηειτσηινωει−
σε ζυ βερχκσιχητιγεν.

1. ΧΟΜΠΟΝΕΝΤΣ ΦΟΡ ΧΡΑΝΕΣΨΣΤΕΜΣ
Μανυφαχτυρε ανδ µατεριαλσ
Τηε εεποσ αλυµινιυµ προφιλεσ αρε µανυ−
φαχτυρεδ βψ εξτρυσιον πρεσσινγ. Τηε µατεριαλ
υσεδ ισ αν ΕΝ ΑΩ 6063 Τ66 αλυµινιυµ
αλλοψ. Τηε χολουρ ισ αλυµινιυµ, ανοδιζεδ
ιν ιτσ νατυραλ χολουρ. Τηε αχχεσσοριεσ αρε
µαδε λαργελψ οφ γαλϖανιζεδ στεελ (συσπεν−
σιον ποιντσ, προφιλε χοννεχτορσ, βολτσ, ετχ.).
Σοµε αχχεσσοριεσ αρε µαδε οφ ρεινφορχεδ,
ηιγη−περφορµανχε πλαστιχσ.

∆ιρεχτιϖεσ
Τηε δεσιγν οφ ουρ προφιλεσ, ρεγαρδινγ τηε
ρεγυλατιον οφ τηε τολερανχεσ, ισ βασεδ ον
∆ΙΝ ΕΝ 755−5.
Τηε στανδαρδσ ∆ΙΝ 4132 (Χρανε Ρυνωαψσ),
τηε ∆ΙΝ 15018 (Χρανεσ) ανδ τηε ∆ΙΝ
18800 , Παρτ 1 (Στεελ Στρυχτυρεσ; ∆εσιγν
ανδ Χονστρυχτιον) φορµ τηε µαιν βασισ φορ
τηε χονστρυχτιον οφ τηε εεποσ χρανε σψστεµ
χονστρυχτιον κιτ.
Τηε αχχιδεντ πρεϖεντιον ρεγυλατιονσ (ΑΠΡσ)
µυστ βε αδηερεδ, φροµ τηε πλαννινγ σταγε
υπ το οπερατινγ τηε χρανε σψστεµ χονστρυχ−
τιον κιτ.

ς 10|2011

Αλυµινιυµ Κρανσψστεµε
Αλυµινιυµ χρανε σψστεµσ

Ιφ διµενσιονινγ ανδ ινσταλλατιον αρε χαρριεδ
ουτ αν αχχορδανχε ωιτη εεποσ σπεχιφιχα−
τιονσ, τηε σψστεµσ χονφορµ ωιτη τηε τεχη−
νιχαλ ρεγυλατιονσ ανδ τηε λαωσ γοϖερνινγ
τεχηνιχαλ εθυιπµεντ ασ ωελλ ασ τηε ΑΠΡσ,
∆ΙΝ, ς∆Ε ρεγυλατιονσ ανδ τηε Μαχηινε ∆ι−
ρεχτιϖε 98/37/ΕΧ.
Μανυφαχτυρερσ δεχλαρατιονσ ανδ δατα
σηεετσ αρε συππλιεδ ωιτη τηε εεποσ χρανε
σψστεµ χονστρυχτιον κιτ.
Ιν αδδιτιον το τηε αβοϖε µεντιονεδ ρεγυ−
λατιονσ, νυµερουσ ς∆Ι διρεχτιϖεσ αρε τακεν
ιντο χονσιδερατιον φορ χονστρυχτιον.
Τηε εεποσ αλυµινιυµ χρανε σψστεµ συχ−
χεσσφυλλψ υνδερωεντ ινσπεχτιον βψ τηε Εµ−
πλοψερσ Λιαβιλιτψ Ινσυρανχε Ασσοχιατιον
ον 03.05.2007.
Ιν ορδερ το υσε εεποσ προδυχτσ φορ τηειρ
ιντενδεδ πυρποσε, ιτ ισ ιµπερατιϖε τηατ τηε
σαφετψ ινστρυχτιονσ αρε τακεν ιντο χονσιδερ−
ατιον.
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1.1.01

Αλυµινιυµ Κρανπροφιλ ΞΣ (µαξ. 125 κγ)
Αλυµινιυµ χρανε προφιλε ΞΣ (µαξ. 125 κγ)

Ειγενσχηαφτ
Φεατυρε

Βεσχηρειβυνγ
∆εσχριπτιον

Κρανπροφιλ ΞΣ
Χρανε προφιλε ΞΣ

Αρτ.−Νρ.
Ιτεµ νο.

ΕΝ ΑΩ 6063 Τ66
Αλυµινιυµ Ελοξαλ Νατυρ
Νατυραλ αλυµινιυµ,
ανοδισεδ

Λ = 1000 µµ

0011001

3,00 κγ

Ματεριαλ
Ματεριαλ δατα

Λ = 2000 µµ

0011002

6,00 κγ

Λ = 3000 µµ

0011003

9,00 κγ

Λ = 4000 µµ

0011004

12,00 κγ

Λ = 5000 µµ

0011005

15,00 κγ

Λ = 6000 µµ

0011006

18,00 κγ

Λ = 7000 µµ

0011007

21,00 κγ

Λ = 8000 µµ

0011008

24,00 κγ

Ειγενγεωιχητ
Ωειγητ

3 κγ/µ

Φλχηεντργηειτσµοµεντε [λψ/λζ]
Μοµεντ οφ πλανε αρεα [λψ/λζ]

112 χµ / 89 χµ

Ωιδερστανδσµοµεντε [Ωψ/Ωζ]
Μοµεντ οφ ρεσιστανχε [Ωψ/Ωζ]

25 χµ3 / 20 χµ3

4

4

Ειγενγεωιχητ
Ωειγητ

Αυφηνγεαβστανδ / Συσπενσιον διστανχε [µµ]

Βελαστυνγσδιαγραµµ εεποσ Προφιλ ΞΣ
Λοαδ χηαρτ εεποσ προφιλε ΞΣ

Βελαστβαρκειτ / Λοαδ [κγ]
ς 10|2011
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1.1.02

Αλυµινιυµ Κρανπροφιλ Σ (µαξ. 250 κγ)
Αλυµινιυµ χρανε προφιλε Σ (µαξ. 250 κγ)

Ειγενσχηαφτ
Φεατυρε

Βεσχηρειβυνγ
∆εσχριπτιον

Κρανπροφιλ Σ
Χρανε προφιλε Σ

Αρτ.−Νρ.
Ιτεµ νο.

ΕΝ ΑΩ 6063 Τ66
Αλυµινιυµ Ελοξαλ Νατυρ
Νατυραλ αλυµινιυµ,
ανοδισεδ

Λ = 1000 µµ

0011009

5,30 κγ

Ματεριαλ
Ματεριαλ δατα

Λ = 2000 µµ

0011010

10,60 κγ

Λ = 3000 µµ

0011011

15,90 κγ

Λ = 4000 µµ

0011012

21,20 κγ

Λ = 5000 µµ

0011013

26,50 κγ

Λ = 6000 µµ

0011014

31,80 κγ

Λ = 7000 µµ

0011015

37,10 κγ

Λ = 8000 µµ

0011016

42,40 κγ

Ειγενγεωιχητ
Ωειγητ

χα. 5,3 κγ/µ

Φλχηεντργηειτσµοµεντε [λψ/λζ]
253 χµ4 / 221 χµ4
Μοµεντ οφ πλανε αρεα [λψ/λζ]
Ωιδερστανδσµοµεντε [Ωψ/Ωζ]
Μοµεντ οφ ρεσιστανχε [Ωψ/Ωζ]

46 χµ3 / 49 χµ3

Ειγενγεωιχητ
Ωειγητ

Αυφηνγεαβστανδ / Συσπενσιον διστανχε [µµ]

Βελαστυνγσδιαγραµµ εεποσ Προφιλ Σ
Λοαδ χηαρτ εεποσ προφιλε Σ

Βελαστβαρκειτ / Λοαδ [κγ]
ς 10|2011

εεποσ γµβη | Αλυµινιυµ χρανε σψστεµσ | Ενσελσκαµπ 3−5 | ∆−51674 Ωιεηλ Μαριενηαγεν | Τελ.: +49 2261 54637−0 | Φαξ: −29 | ινφο≅εεποσ.δε
Τεχηνισχηε ⊗νδερυνγε ϖορβεηαλτεν. Βιλδερ κννεν ϖοµ Οριγιναλ αβωειχηεν | Συβϕεχτ το τεχηνιχαλ µοδιφιχατιονσ. Ιµαγεσ χαν διφφερ φροµ οριγιναλ.

ωωω.εεποσ.δε
ΚΡΑΝΠΡΟΦΙΛΕ | ΧΡΑΝΕ ΠΡΟΦΙΛΕΣ

1.1.03

Αλυµινιυµ Κρανπροφιλ Μ (µαξ. 500 κγ)
Αλυµινιυµ χρανε προφιλε Μ (µαξ. 500 κγ)

Ειγενσχηαφτ
Φεατυρε

Βεσχηρειβυνγ
∆εσχριπτιον

Κρανπροφιλ Μ
Χρανε προφιλε Μ

Αρτ.−Νρ.
Ιτεµ νο.

ΕΝ ΑΩ 6063 Τ66
Αλυµινιυµ Ελοξαλ Νατυρ
Νατυραλ αλυµινιυµ,
ανοδισεδ

Λ = 1000 µµ

0011017

7,30 κγ

Ματεριαλ
Ματεριαλ δατα

Λ = 2000 µµ

0011018

14,60 κγ

Λ = 3000 µµ

0011019

21,90 κγ

Λ = 4000 µµ

0011020

29,20 κγ

Λ = 5000 µµ

0011021

36,50 κγ

Λ = 6000 µµ

0011022

43,80 κγ

Λ = 7000 µµ

0011023

51,10 κγ

Λ = 8000 µµ

0011024

58,40 κγ

Ειγενγεωιχητ
Ωειγητ

χα. 7,3 κγ/µ

Φλχηεντργηειτσµοµεντε [λψ/λζ]
640 χµ4 / 351 χµ4
Μοµεντ οφ πλανε αρεα [λψ/λζ]
Ωιδερστανδσµοµεντε [Ωψ/Ωζ]
Μοµεντ οφ ρεσιστανχε [Ωψ/Ωζ]

90 χµ3 / 70 χµ3

Ειγενγεωιχητ
Ωειγητ

Αυφηνγεαβστανδ / Συσπενσιον διστανχε [µµ]

Βελαστυνγσδιαγραµµ εεποσ Προφιλ Μ
Λοαδ χηαρτ εεποσ προφιλε Μ

Βελαστβαρκειτ / Λοαδ [κγ]
ς 10|2011
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1.1.04

Αλυµινιυµ Κρανπροφιλ Λ (µαξ. 750 κγ)
Αλυµινιυµ χρανε προφιλε Λ (µαξ. 750 κγ)

Ειγενσχηαφτ
Φεατυρε

Βεσχηρειβυνγ
∆εσχριπτιον

Κρανπροφιλ Λ
Χρανε προφιλε Λ

Αρτ.−Νρ.
Ιτεµ νο.

Ειγενγεωιχητ
Ωειγητ

ΕΝ ΑΩ 6063 Τ66
Αλυµινιυµ Ελοξαλ Νατυρ
Νατυραλ αλυµινιυµ,
ανοδισεδ

Λ = 1000 µµ

0011025

8,70 κγ

Ματεριαλ
Ματεριαλ δατα

Λ = 2000 µµ

0011026

17,40 κγ

Λ = 3000 µµ

0011027

26,10 κγ

Ειγενγεωιχητ
Ωειγητ

χα. 8,7 κγ/µ

Λ = 4000 µµ

0011028

34,80 κγ

Λ = 5000 µµ

0011029

43,50 κγ

Φλχηεντργηειτσµοµεντε [λψ/λζ]
1232 χµ4 / 441 χµ4
Μοµεντ οφ πλανε αρεα [λψ/λζ]

Λ = 6000 µµ

0011030

52,20 κγ

Λ = 7000 µµ

0011031

60,90 κγ

Ωιδερστανδσµοµεντε [Ωψ/Ωζ]
Μοµεντ οφ ρεσιστανχε [Ωψ/Ωζ]

Λ = 8000 µµ

0011032

69,60 κγ

Λ = 9000 µµ

0011033

78,30 κγ

Λ = 10000 µµ

0011034

87,00 κγ

Λ = 11000 µµ

0011035

95,70 κγ

Λ = 12000 µµ

0011036

104,40 κγ

Λ = 13000 µµ

0011037

113,10 κγ

Λ = 14000 µµ

0011038

121,80 κγ

133 χµ3 / 88 χµ3

Αυφηνγεαβστανδ / Συσπενσιον διστανχε [µµ]

Βελαστυνγσδιαγραµµ εεποσ Προφιλ Λ
Λοαδ χηαρτ εεποσ προφιλε Λ

Βελαστβαρκειτ / Λοαδ [κγ]
ς 10|2011
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1.1.05

Αλυµινιυµ Κρανπροφιλ ΞΛ (µαξ. 1200 κγ)
Αλυµινιυµ χρανε προφιλε ΞΛ (µαξ. 1200 κγ)

Ειγενσχηαφτ
Φεατυρε

Βεσχηρειβυνγ
∆εσχριπτιον

Κρανπροφιλ ΞΛ
Χρανε προφιλε ΞΛ

Αρτ.−Νρ.
Ιτεµ νο.

Ειγενγεωιχητ
Ωειγητ

ΕΝ ΑΩ 6063 Τ66
Αλυµινιυµ Ελοξαλ Νατυρ
Νατυραλ αλυµινιυµ,
ανοδισεδ

Λ = 1000 µµ

0011051

10,00 κγ

Ματεριαλ
Ματεριαλ δατα

Λ = 2000 µµ

0011052

20,00 κγ

Λ = 3000 µµ

0011053

30,00 κγ

Ειγενγεωιχητ
Ωειγητ

χα. 10 κγ/µ

Λ = 4000 µµ

0011054

40,00 κγ

Λ = 5000 µµ

0011055

50,00 κγ

Φλχηεντργηειτσµοµεντε [λψ/λζ]
2194 χµ4 / 517 χµ4
Μοµεντ οφ πλανε αρεα [λψ/λζ]

Λ = 6000 µµ

0011056

60,00 κγ

Λ = 7000 µµ

0011057

70,00 κγ

Ωιδερστανδσµοµεντε [Ωψ/Ωζ]
Μοµεντ οφ ρεσιστανχε [Ωψ/Ωζ]

Λ = 8000 µµ

0011058

80,00 κγ

Λ = 9000 µµ

0011059

90,00 κγ

Λ = 10000 µµ

0011060

100,00 κγ

Λ = 11000 µµ

0011061

110,00 κγ

Λ = 12000 µµ

0011062

120,00 κγ

Λ = 13000 µµ

0011063

130,00 κγ

Λ = 14000 µµ

0011064

140,00 κγ

197 χµ3 / 104 χµ3

Αυφηνγεαβστανδ / Συσπενσιον διστανχε [µµ]

Βελαστυνγσδιαγραµµ εεποσ Προφιλ ΞΛ
Λοαδ χηαρτ εεποσ προφιλε ΞΛ

Βελαστβαρκειτ / Λοαδ [κγ]
ς 10|2011
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1.1.06

ςερστρκυνγσπροφιλ
Ρεινφορχεµεντ προφιλε

Ειγενσχηαφτ
Φεατυρε

Βεσχηρειβυνγ
∆εσχριπτιον

ςερστρκυνγσπροφιλ
Ρεινφορχεµεντ προφιλε

Αρτ.−Νρ.
Ιτεµ νο.

ΕΝ ΑΩ 6063 Τ66
Αλυµινιυµ Ελοξαλ Νατυρ
Νατυραλ αλυµινιυµ,
ανοδισεδ

Λ = 1000 µµ

0011043

4,00 κγ

Ματεριαλ
Ματεριαλ δατα

Λ = 2000 µµ

0011044

8,00 κγ

Λ = 3000 µµ

0011045

12,00 κγ

Λ = 4000 µµ

0011046

16,00 κγ

Λ = 5000 µµ

0011047

20,00 κγ

Λ = 6000 µµ

0011048

24,00 κγ

Λ = 7000 µµ

0011049

28,00 κγ

Λ = 8000 µµ

0011050

32,00 κγ

Ειγενγεωιχητ
Ωειγητ

χα. 4 κγ/µ

2240 χµ4 / 528 χµ4

Αυφηνγεαβστανδ / Συσπενσιον διστανχε [µµ]

Βελαστυνγσδιαγραµµ εεποσ ςερστρκυνγσπροφιλ µιτ Μ−Προφιλ
Λοαδ χηαρτ εεποσ ρεινφορχεµεντ προφιλε ωιτη Μ−προφιλε

Φλχηεντργηειτσµοµεντε
µιτ Μ−Προφιλ [λψ/λζ]
Μοµεντ οφ πλανε αρεα
ωιτη Μ προφιλε [λψ/λζ]

Ειγενγεωιχητ
Ωειγητ

Βελαστβαρκειτ / Λοαδ [κγ]
ς 10|2011

εεποσ γµβη | Αλυµινιυµ χρανε σψστεµσ | Ενσελσκαµπ 3−5 | ∆−51674 Ωιεηλ Μαριενηαγεν | Τελ.: +49 2261 54637−0 | Φαξ: −29 | ινφο≅εεποσ.δε
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ωωω.εεποσ.δε
ΚΡΑΝΠΡΟΦΙΛΕ | ΧΡΑΝΕ ΠΡΟΦΙΛΕΣ

1.1.07

ςερστρκυνγσπροφιλ
Ρεινφορχεµεντ προφιλε
3515 χµ4 / 619 χµ4

Αυφηνγεαβστανδ / Συσπενσιον διστανχε [µµ]

Βελαστυνγσδιαγραµµ εεποσ ςερστρκυνγσπροφιλ µιτ Λ−Προφιλ
Λοαδ χηαρτ εεποσ ρεινφορχεµεντ προφιλε ωιτη Λ−προφιλε

Φλχηεντργηειτσµοµεντε
µιτ Λ−Προφιλ [λψ/λζ]
Μοµεντ οφ πλανε αρεα
ωιτη Λ προφιλε [λψ/λζ]

Βελαστβαρκειτ / Λοαδ [κγ]

5211 χµ4 / 695 χµ4

Αυφηνγεαβστανδ / Συσπενσιον διστανχε [µµ]

Βελαστυνγσδιαγραµµ εεποσ ςερστρκυνγσπροφιλ µιτ ΞΛ−Προφιλ
Λοαδ χηαρτ εεποσ ρεινφορχεµεντ προφιλε ωιτη ΞΛ−προφιλε

Φλχηεντργηειτσµοµεντε
µιτ ΞΛ−Προφιλ [λψ/λζ]
Μοµεντ οφ πλανε αρεα
ωιτη ΞΛ προφιλε [λψ/λζ]

Βελαστβαρκειτ / Λοαδ [κγ]

ς 10|2011
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1.1.08

ςερστρκυνγσπροφιλ
Ρεινφορχεµεντ προφιλε
∆ασ ςερστρκυνγσπροφιλ ιστ ιν ερστερ Λινιε δαζυ γεδαχητ
διε ∆υρχηβιεγυνγ δεσ Κρανπροφιλσ ζυ ϖερρινγερν
διε Σπαννωειτεν υνδ Αυφηνγεαβστνδε ζυ ερηηεν
Αυχη εινε Ερηηυνγ δερ Τραγλαστ ιστ µγλιχη, ϕεδοχη κανν διεσε
νιχητ γρ⇓ερ αλσ διε δεσ δαρυντερ βεφινδλιχηεν Κρανπροφιλσ σειν
(Βελαστυνγσανγαβεν αυφ ϖορηεριγερ Σειτε).
∆ιε ςερβινδυνγ ϖον ςερστρκυνγσπροφιλ ζυ Κρανπροφιλ ερφολγτ µιτ−
τελσ δερ Στο⇓ϖερβινδερπλαττεν φρ Προφιλ Σ (0012005).
∆ασ ςερστρκυνγσπροφιλ κανν µιτ δεν Κρανπροφιλεν Σ, Μ, Λ υνδ
ΞΛ εινγεσετζτ ωερδεν.

µαξ. 1500 µµ
µαξ. 1500 µµ

Ζωινγενδ ερφορδερλιχηε Ποσιτιονεν δερ Στο⇓ϖερβινδερ σινδ
ϕεωειλσ αµ Ενδε δεσ ςερστρκυνγσπροφιλσ
ιν δερ Μιττε δεσ ςερστρκυνγσπροφιλσ
∆ιε ρεστλιχηεν ςερβινδερ µσσεν σο αυφγετειλτ ωερδεν, δασσ δερ
Αβστανδ νιχητ γρ⇓ερ αλσ 1500 µµ ιστ.

ς 10|2011

Τηε ρεινφορχεµεντ προφιλε ισ πριµαριλψ δεσιγνεδ
το ρεδυχε δεφλεχτιον
το ινχρεασε σπαν ωιδτησ ανδ συσπενσιον σπαχινγ
Αν ινχρεασε ιν λοαδ ισ αλσο ποσσιβλε, ιτ χαννοτ βε γρεατερ τηαν
τηατ οφ τηε υνδερλψινγ χρανε προφιλε. (Λοαδ δατα ον πρεϖιουσ παγε)
Χοννεχτιον οφ τηε ρεινφορχεµεντ προφιλε το τηε προφιλε χρανε
ισ χαρριεδ ουτ βψ µεανσ οφ ϕοιντ χοννεχτορ πλατεσ φορ προφιλε Σ
(0012005).
Τηε ρεινφορχεµεντ προφιλε χαν βε υσεδ ιν χονϕυνχτιον ωιτη τηε
χρανε προφιλεσ Μ, Λ ανδ ΞΛ. Τηε προφιλεσ ΞΣ ανδ Σ αρε νοτ χοµ−
πατιβλε φορ τηισ πυρποσε.

Στο⇓ϖερβινδερ Σ (0012005)
ϑοιντ σετ Σ (0012005)

Τηε αβσολυτε νεχεσσαρψ ποσιτιονσ οφ τηε ϕοιντ σετσ αρε
ατ τηε ενδ οφ τηε ρεινφορχεµεντ προφιλε
ιν τηε χεντερ οφ τηε ρεινφορχεµεντ προφιλε
Τηε ρεµαινινγ ϕοιντσ µυστ βε διϖιδεδ σο τηατ τηε διστανχε ισ νοτ
γρεατερ τηαν 1,500 µµ.
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1.1.09

Κυρϖενσεγµεντ
Χυρϖεδ σεγµεντ

µιν. νοτωενδιγε Αυφηνγεπυνκτε
µιν. ρεθυιρεδ φιξινγ ποιντσ
200

Ραδιυσ
Ραδιυσ

Αρτ.−Νρ.
Ιτεµ νο.

Ειγενγεωιχητ
Ωειγητ

Προφιλ ΞΣ
Προφιλε ΞΣ

2000 µµ

0011039

9,60 κγ

Προφιλ Σ
Προφιλε Σ

2000 µµ

0011040

16,00 κγ

Προφιλ Μ
Προφιλε Μ

2000 µµ

0011041

22,40 κγ

Προφιλ Λ
Προφιλε Λ

2000 µµ

0011042

27,20 κγ

Προφιλ ΞΛ
Προφιλε ΞΛ

2000 µµ

0011065

32,00 κγ

200

ε

φιλ

ο
ε
ιττ φ πρ
ιλµ ο
οφ λε
Πρ ιδδ
ιν
0 ιν µ
00 0
Ρ2 200
Ρ

Κυρϖενσεγµεντ
Χυρϖεδ σεγµεντ

Γεραδενδε 200 µµ
Στραιγητ ενδ 200 µµ

Ωιρ βιεγεν φρ Ιηρεν Ανωενδυνγσφαλλ αλλε υνσερε Προφιλε ιν ινδιϖι−
δυελλεν Ραδιεν αβ 2.000 µµ (ΞΣ Προφιλ αυχη ιν κλεινερεν Ραδιεν
µγλιχη) ιν βελιεβιγεν Ωινκελν.
Αυχη φρει γεφορµτε Βγεν οδερ Μεηρφαχηβγεν ωιε Σ− Βγεν
σινδ µγλιχη.

Ωε ωιλλ βενδ ανψ οφ ουρ προφιλεσ το ανψ ανγλε το συιτ ψουρ παρτιχυ−
λαρ αππλιχατιον ιν ραδιι υπωαρδσ οφ 2.000 µµ (ΞΣ Προφιλε ποσσιβλε
ιν σµαλλερ ραδιι) ιν ανψ ανγλεσ.
Εϖεν φρεελψ σηαπεδ χυρϖεσ ορ µυλτιπλε χυρϖεσ, λικε Σ βενδσ,
χαν βε µαδε.

∆ιε Γεοµετριε δερ Κυρϖενσεγµεντε εντσπριχητ δενεν δερ εεποσ−
Κρανπροφιλε ΞΣ, Σ, Μ, Λ υνδ ΞΛ.

Τηε γεοµετρψ οφ τηε χυρϖεδ σεγµεντ χορρεσπονδσ το τηατ οφ τηε
εεποσ χρανε προφιλεσ ΞΣ, Σ, Μ, Λ ανδ ΞΛ.

Αν ϕεδεµ Κυρϖενενδε ιστ ειν γεραδερ Αυσλαυφ ϖον 200 µµ,
δαµιτ δερ Στανδαρδ Στο⇓ϖερβινδερ βεφεστιγτ ωεδεν κανν.

Ατ εαχη χυρϖε ενδ τηερε ισ α στραιγητ ενδ οφ 200 µµ φορ α σταν−
δαρδ ϕοιντ σετ το βε φιξεδ.

>

>

>

ς 10|2011

Εσ γιβτ σπεζιελλε Ανφορδερυνγεν, ωο ειν γεραδερ Αυσλαυφ
νιχητ ζυµ Εινσατζ κοµµεν κανν. Ηιερφρ µσσεν Σπεζιαλ−
ϖερβινδερ γεφερτιγτ ωερδεν.
∆ιε Κυρϖενπροφιλε κννεν νιχητ ϖερστρκτ ωερδεν.

>

Τηερε αρε σπεχιφιχ ρεθυιρεµεντσ ωηερε α στραιγητ ενδ
µαψ νοτ βε υσεδ. Ιν τηισ χασε, σπεχιαλ χοννεχτορσ νεεδ το
βε µανυφαχτυρεδ.
Τηε χυρϖε προφιλεσ χαννοτ βε ρεινφορχεδ.
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1.1.10

Σερϖιχεστατιον
Σερϖιχε στατιον

Σερϖιχεστατιον
Σερϖιχε στατιον

Προφιλ Σ
Προφιλε Σ

Προφιλ Μ
Προφιλε Μ

Προφιλ Λ
Προφιλε Λ

Προφιλ ΞΛ
Προφιλε ΞΛ

Λνγε
Λενγτη

1000 µµ

1000 µµ

1000 µµ

1000 µµ

Ειγενγεωιχητ
Ωειγητ

6,00 κγ

8,00 κγ

9,50 κγ

11,00 κγ

Αρτ.−Νρ.
Ιτεµ νο.

012215

0012216

0012217

0012218

Ζυρ εινφαχηεν Κοντρολλε υνδ βειµ Εινσατζ ϖον µεηρερεν Φαηρ−
ωερκεν ιν εινεµ Προφιλ ιστ διε Σερϖιχεστατιον ιντερεσσαντ, δα βειµ
Ειν− υνδ Αυσσχηλευσεν νιχητ αλλε Φαηρωερκε εντφερντ ωερδεν
µσσεν.
∆ιε Σερϖιχεστατιον µυσσ υντερηαλβ εινερ Αυφηνγυνγ µοντιερτ
ωερδεν. (σιεηε Σκιζζε)

Ουρ σερϖιχε στατιον ισ αν ιντερεστινγ σολυτιον φορ εασψ µονιτορινγ
ανδ φορ τηε υσε οφ σεϖεραλ δριϖεσ ιν ονε προφιλε ασ ιτ ρεµοϖεσ τηε
νεεδ το ρεµοϖε αλλ δριϖεσ ωηεν τρανσφερρινγ ιν ανδ ουτ.
Τηε σερϖιχε στατιον µυστ βε µουντεδ βελοω α συσπενσιον.
(Σεε διαγραµ)

µαξ. 250 κγ Βελαστυνγ δερ Σερϖιχεστατιον (υναβηνγιγ ϖοµ Κρανπροφιλ)
µαξ. 250 κγ λοαδ ον τηε σερϖιχε στατιον (ινδεπενδεντ οφ τηε χρανε προφιλε)

ςερβινδυνγ µιττελσ Στανδαρδ Στο⇓ϖερβινδερν
Χοννεχτιον ωιτη στανδαρδ χοννεχτορσ

ς 10|2011
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Τεχηνισχηε ⊗νδερυνγε ϖορβεηαλτεν. Βιλδερ κννεν ϖοµ Οριγιναλ αβωειχηεν | Συβϕεχτ το τεχηνιχαλ µοδιφιχατιονσ. Ιµαγεσ χαν διφφερ φροµ οριγιναλ.

ωωω.εεποσ.δε
ΑΥΦΗ⊗ΝΓΥΝΓΕΝ | ΜΟΥΝΤΙΝΓΣ

1.2.01

Πενδελαυφηνγυνγ
Πενδυλαρ µουντινγσ
Ιν δεν µειστεν Φλλεν ωιρδ διε Πενδελαυφηνγυνγ εινγεσετζτ, δα
διεσε δεν βεστµγλιχηεν Λειχητλαυφ δεσ Κρανσψστεµσ γαραντιερτ.
Αυσναηµεν σινδ:

Ιν µοστ χασεσ, τηε πενδυλυµ συσπενσιον ισ υσεδ, ασ τηισ ενσυρεσ
τηε βεστ ποσσιβλε σµοοτη ρυννινγ οφ τηε χρανε σψστεµ. Εξχεπ−
τιονσ αρε:

1. βει ναχη οβεν ωιρκενδεν Λαστεν (ζυµ Βεισπιελ Τελεσκοπκραν−
σψστεµε οδερ Μανιπυλατορεν)

1. τοπ αχτινγ λοαδσ (φορ εξαµπλε, τελεσχοπιχ χρανε σψστεµσ ορ
µανιπυλατορσ)

Σταρραυφηνγυνγ
Ριγιδ συσπενσιον

Πενδελαυφηνγυνγ
Πενδυλαρ συσπενσιον

Λαστ ναχη οβεν
Υπωαρδ λοαδ

2. βει Ανβαυτειλεν σειτλιχη δεσ Προφιλσ

2. φορ χοµπονεντσ ατ τηε σιδε οφ τηε προφιλε

Πενδελαυφηνγυνγ
Πενδυλαρ συσπενσιον
Σταρραυφηνγυνγ
Ριγιδ συσπενσιον

ζ.Β. Σχηλειφλειτυνγ
ε.γ. χονδυχτορ λινε

ς 10|2011

εεποσ γµβη | Αλυµινιυµ χρανε σψστεµσ | Ενσελσκαµπ 3−5 | ∆−51674 Ωιεηλ Μαριενηαγεν | Τελ.: +49 2261 54637−0 | Φαξ: −29 | ινφο≅εεποσ.δε
Τεχηνισχηε ⊗νδερυνγε ϖορβεηαλτεν. Βιλδερ κννεν ϖοµ Οριγιναλ αβωειχηεν | Συβϕεχτ το τεχηνιχαλ µοδιφιχατιονσ. Ιµαγεσ χαν διφφερ φροµ οριγιναλ.

ωωω.εεποσ.δε
ΑΥΦΗ⊗ΝΓΥΝΓΕΝ | ΜΟΥΝΤΙΝΓΣ

1.2.02

Πενδελαυφηνγυνγ
Πενδυλαρ µουντινγσ

Ειγενσχηαφτ
Φεατυρε

Πενδελαυφηνγυνγ
Πενδυλαρ µουντινγσ
50−150

Πενδελαυφηνγυνγ
Πενδυλαρ µουντινγσ
150−250

Πενδελαυφηνγυνγ
Πενδυλαρ µουντινγσ
250−310

Τραγφηιγκειτ
Λοαδ βεαρινγ χαπαβιλιτψ

2000 κγ

2000 κγ

2000 κγ

Βρειτενεινστελλυνγ (Φλανσχηβρειτε)
Ωιδτη αδϕυστµεντ (φλανγε ωιδτη)

50 µµ − 150 µµ

150 µµ − 250 µµ

250 µµ − 310 µµ

Ηηενεινστελλυνγ ∗
Ηειγητ αδϕυστµεντ ∗

85 µµ − 125 µµ

85 µµ − 125 µµ

85 µµ − 125 µµ

Ειγενγεωιχητ
Ωειγητ

4,15 κγ

4,90 κγ

5,35 κγ

Μαξιµαλε ∆αχηνειγυνγ
Μαξιµυµ χειλινγ ινχλινε

8°

8°

8°

Αρτ.−Νρ.
Ιτεµ νο.

0012071

0012086

0012102

Γεωινδεστανγεν Μ20 ξ 1,5 − Αβ 500 µµ Αβηνγελνγε ωιρδ εινε Θυερϖερστειφυνγ βεντιγτ. Βιττε φραγεν Σιε υνσερε Μιταρβειτερ.
Τηρεαδεδ ροδσ Μ20 ξ 1.5 − Χροσσ βραχινγ ισ ρεθυιρεδ φορ ηανγερ λενγτησ οφ οϖερ 500 µµ. Πλεασε ασκ ουρ χονσυλταντ.

ς 10|2011

εεποσ γµβη | Αλυµινιυµ χρανε σψστεµσ | Ενσελσκαµπ 3−5 | ∆−51674 Ωιεηλ Μαριενηαγεν | Τελ.: +49 2261 54637−0 | Φαξ: −29 | ινφο≅εεποσ.δε
Τεχηνισχηε ⊗νδερυνγε ϖορβεηαλτεν. Βιλδερ κννεν ϖοµ Οριγιναλ αβωειχηεν | Συβϕεχτ το τεχηνιχαλ µοδιφιχατιονσ. Ιµαγεσ χαν διφφερ φροµ οριγιναλ.

ωωω.εεποσ.δε
ΑΥΦΗ⊗ΝΓΥΝΓΕΝ | ΜΟΥΝΤΙΝΓΣ

1.2.03

Σταρραυφηνγυνγ
Ριγιδ µουντινγσ

Ειγενσχηαφτ
Φεατυρε

Σταρραυφηνγυνγ
Ριγιδ µουντινγσ
50−150

Σταρραυφηνγυνγ
Ριγιδ µουντινγσ
150−250

Σταρραυφηνγυνγ
Ριγιδ µουντινγσ
250−310

Τραγφηιγκειτ
Λοαδ βεαρινγ χαπαβιλιτψ

2000 κγ

2000 κγ

2000 κγ

Βρειτενεινστελλυνγ (Φλανσχηβρειτε)
Ωιδτη αδϕυστµεντ (φλανγε ωιδτη)

50 µµ − 150 µµ

150 µµ − 250 µµ

250 µµ − 310 µµ

Ηηενεινστελλυνγ ∗
Ηειγητ αδϕυστµεντ ∗

85 µµ − 125 µµ

85 µµ − 125 µµ

85 µµ − 125 µµ

Ειγενγεωιχητ
Ωειγητ

4,20 κγ

5,00 κγ

5,50 κγ

Αρτ.−Νρ.
Ιτεµ νο.

0012069

0012109

0012110

∗ Μα⇓ ϖον Υντερκαντε Σταηλβαυ βισ Οβερκαντε εεποσ−Προφιλ
∗ διµενσιον φροµ τηε βοττοµ εδγε οφ τηε στεελ χονστρυχτιον το τηε υππερ εδγε οφ τηε εεποσ προφιλε.

ς 10|2011

εεποσ γµβη | Αλυµινιυµ χρανε σψστεµσ | Ενσελσκαµπ 3−5 | ∆−51674 Ωιεηλ Μαριενηαγεν | Τελ.: +49 2261 54637−0 | Φαξ: −29 | ινφο≅εεποσ.δε
Τεχηνισχηε ⊗νδερυνγε ϖορβεηαλτεν. Βιλδερ κννεν ϖοµ Οριγιναλ αβωειχηεν | Συβϕεχτ το τεχηνιχαλ µοδιφιχατιονσ. Ιµαγεσ χαν διφφερ φροµ οριγιναλ.

ωωω.εεποσ.δε
ΑΥΦΗ⊗ΝΓΥΝΓΕΝ | ΜΟΥΝΤΙΝΓΣ

1.2.04

Πενδελαυφηνγυνγ Βετον
Πενδυλαρ χονχρετε µουντινγσ

Ειγενσχηαφτ
Φεατυρε

Πενδελαυφηνγυνγ Βετον
Πενδυλαρ χονχρετε µουντινγσ

Τραγφηιγκειτ
Λοαδ βεαρινγ χαπαβιλιτψ

2000 κγ

Ηηενεινστελλυνγ
Ηειγητ αδϕυστµεντ ρανγε

85 µµ − 125 µµ

Ειγενγεωιχητ
Ωειγητ

3,00 κγ

Βοηρδυρχηµεσσερ
Ηολε διαµετερ

14 µµ

Αρτ.−Νρ.
Ιτεµ νο.

0012166

∗ Μα⇓ ϖον Υντερκαντε Σταηλβαυ βισ Οβερκαντε εεποσ−Προφιλ
∗ διµενσιον φροµ τηε βοττοµ εδγε οφ τηε στεελ χονστρυχτιον το τηε υππερ εδγε οφ τηε εεποσ προφιλε.

∆εν πασσενδεν Ινϕεκτιονσµρτελ ερηαλτεν Σιε αυχη διρεκτ βει εε−
ποσ. Ερ ρειχητ φρ 6 Λχηερ υνδ ηατ διε Αρτικελνυµµερ 0012173.

ς 10|2011

Τηε αππροπριατε ινϕεχτιον µορταρ ισ αλσο διρεχτλψ αϖαιλαβλε φροµ
εεποσ. Ιτ ισ συφφιχιεντ φορ 6 ηολεσ ανδ τηε ιτεµ νυµβερ ισ 0012173.

εεποσ γµβη | Αλυµινιυµ χρανε σψστεµσ | Ενσελσκαµπ 3−5 | ∆−51674 Ωιεηλ Μαριενηαγεν | Τελ.: +49 2261 54637−0 | Φαξ: −29 | ινφο≅εεποσ.δε
Τεχηνισχηε ⊗νδερυνγε ϖορβεηαλτεν. Βιλδερ κννεν ϖοµ Οριγιναλ αβωειχηεν | Συβϕεχτ το τεχηνιχαλ µοδιφιχατιονσ. Ιµαγεσ χαν διφφερ φροµ οριγιναλ.

ωωω.εεποσ.δε
ΑΥΦΗ⊗ΝΓΥΝΓΕΝ | ΜΟΥΝΤΙΝΓΣ

1.2.05

Σταρραυφηνγυνγ Βετον
Ριγιδ χονχρετε µουντινγσ

Ειγενσχηαφτ
Φεατυρε

Σταρραυφηνγυνγ Βετον
Πενδυλαρ χονχρετε µουντινγσ

Τραγφηιγκειτ
Λοαδ βεαρινγ χαπαβιλιτψ

2000 κγ

Ηηενεινστελλυνγ
Ηειγητ αδϕυστµεντ ρανγε

85 µµ − 105 µµ

Ειγενγεωιχητ
Ωειγητ

3,00 κγ

Βοηρδυρχηµεσσερ
Ηολε διαµετερ

14 µµ

Αρτ.−Νρ.
Ιτεµ νο.

0012167

∗ Μα⇓ ϖον Υντερκαντε Σταηλβαυ βισ Οβερκαντε εεποσ−Προφιλ
∗ διµενσιον φροµ τηε βοττοµ εδγε οφ τηε στεελ χονστρυχτιον το τηε υππερ εδγε οφ τηε εεποσ προφιλε.

∆εν πασσενδεν Ινϕεκτιονσµρτελ ερηαλτεν Σιε αυχη διρεκτ βει εε−
ποσ. Ερ ρειχητ φρ 6 Λχηερ υνδ ηατ διε Αρτικελνυµµερ 0012173.

ς 10|2011

Τηε αππροπριατε ινϕεχτιον µορταρ ισ αλσο διρεχτλψ αϖαιλαβλε φροµ
εεποσ. Ιτ ισ συφφιχιεντ φορ 6 ηολεσ ανδ τηε ιτεµ νυµβερ ισ 0012173.

εεποσ γµβη | Αλυµινιυµ χρανε σψστεµσ | Ενσελσκαµπ 3−5 | ∆−51674 Ωιεηλ Μαριενηαγεν | Τελ.: +49 2261 54637−0 | Φαξ: −29 | ινφο≅εεποσ.δε
Τεχηνισχηε ⊗νδερυνγε ϖορβεηαλτεν. Βιλδερ κννεν ϖοµ Οριγιναλ αβωειχηεν | Συβϕεχτ το τεχηνιχαλ µοδιφιχατιονσ. Ιµαγεσ χαν διφφερ φροµ οριγιναλ.

ωωω.εεποσ.δε
ΑΥΦΗ⊗ΝΓΥΝΓΕΝ | ΜΟΥΝΤΙΝΓΣ

1.2.06

Σταρραυφηνγυνγ κυρζ 0°
Ριγιδ µουντινγ σηορτ 0°

Ειγενσχηαφτ
Φεατυρε

ς 10|2011

Σταρραυφηνγυνγ κυρζ 0°
Ριγιδ µουντινγ σηορτ 0°
50−150

Σταρραυφηνγυνγ κυρζ 0°
Ριγιδ µουντινγ σηορτ 0°
150−250

Σταρραυφηνγυνγ κυρζ 0°
Ριγιδ µουντινγ σηορτ 0°
250−310

Τραγφηιγκειτ
Λοαδ βεαρινγ χαπαβιλιτψ

2000 κγ

1500 κγ

1000 κγ

Βρειτενεινστελλυνγ (Φλανσχηβρειτε)
Ωιδτη αδϕυστµεντ (φλανγε ωιδτη)

50 µµ − 150 µµ

150 µµ − 250 µµ

250 µµ − 310 µµ

Βαυηηε
Ηειγητ

27 µµ

27 µµ

27 µµ

Ειγενγεωιχητ
Ωειγητ

2,70 κγ

3,90 κγ

4,25 κγ

Αρτ.−Νρ.
Ιτεµ νο.

0012014

0012115

0012116

εεποσ γµβη | Αλυµινιυµ χρανε σψστεµσ | Ενσελσκαµπ 3−5 | ∆−51674 Ωιεηλ Μαριενηαγεν | Τελ.: +49 2261 54637−0 | Φαξ: −29 | ινφο≅εεποσ.δε
Τεχηνισχηε ⊗νδερυνγε ϖορβεηαλτεν. Βιλδερ κννεν ϖοµ Οριγιναλ αβωειχηεν | Συβϕεχτ το τεχηνιχαλ µοδιφιχατιονσ. Ιµαγεσ χαν διφφερ φροµ οριγιναλ.

ωωω.εεποσ.δε
ΑΥΦΗ⊗ΝΓΥΝΓΕΝ | ΜΟΥΝΤΙΝΓΣ

1.2.07

Σταρραυφηνγυνγ κυρζ 0° + Αυφβοχκυνγ
Ριγιδ µουντινγ σηορτ 0° + ελεϖατιον
∆ιε κυρζε Σταρραυφηνγυνγ ωιρδ δανν εινγεσετζτ, ωενν µαν διε
Κρανβαην µγλιχηστ ηοχη αυφηνγεν µυσσ.

Τηε σηορτ ριγιδ συσπενσιον ισ υσεδ ωηεν τηε χρανε ραιλ µυστ βε
ηυνγ υπ ασ ηιγη ασ ποσσιβλε.

Ωιχητιγ ζυ βεαχητεν:
> Σταρραυφηνγυνγ κυρζ 0° ιστ νιχητ εινζυσετζεν µιτ δερ
Αυφβοχκυνγ (Εσ γιβτ σπεζιελλε Αυσναηµεφλλε)
> Βει βειδεν Σταρραυφηνγυνγεν κυρζ γιβτ εσ κεινε
Μγλιχηκειτ δερ Ηηενεινστελλυνγ

Ιµπορταντ το νοτε:
> Σηορτ ριγιδ συσπενσιον οφ 0° ισ νοτ το βε υσεδ ωιτη τηε
ελεϖατεδ µοδελσ (τηερε αρε σπεχιαλ εξχεπτιονσ)
> Βοτη σηορτ ριγιδ συσπενσιονσ δο νοτ οφφερ τηε ποσσιβιλιτψ οφ
ηειγητ αδϕυστµεντ.

Κολλισιον
Χολλισιον

Κεινε Μγλιχη−
κειτ δερ Ηηεν−
εινστελλυνγ
Νο ποσσιβιλιτψ
οφ ηειγητ
αδϕυστµεντ

ς 10|2011

εεποσ γµβη | Αλυµινιυµ χρανε σψστεµσ | Ενσελσκαµπ 3−5 | ∆−51674 Ωιεηλ Μαριενηαγεν | Τελ.: +49 2261 54637−0 | Φαξ: −29 | ινφο≅εεποσ.δε
Τεχηνισχηε ⊗νδερυνγε ϖορβεηαλτεν. Βιλδερ κννεν ϖοµ Οριγιναλ αβωειχηεν | Συβϕεχτ το τεχηνιχαλ µοδιφιχατιονσ. Ιµαγεσ χαν διφφερ φροµ οριγιναλ.

ωωω.εεποσ.δε
ΑΥΦΗ⊗ΝΓΥΝΓΕΝ | ΜΟΥΝΤΙΝΓΣ

1.2.08

Σταρραυφηνγυνγ κυρζ 90°
Ριγιδ µουντινγ σηορτ 90°

Σταρραυφηνγυνγ κυρζ 90°
Ριγιδ µουντινγ σηορτ 90°
50−150

Σταρραυφηνγυνγ κυρζ 90°
Ριγιδ µουντινγ σηορτ 90°
150−250

Σταρραυφηνγυνγ κυρζ 90°
Ριγιδ µουντινγ σηορτ 90°
250−310

Τραγφηιγκειτ
Λοαδ βεαρινγ χαπαβιλιτψ

2000 κγ

1500 κγ

1000 κγ

Βρειτενεινστελλυνγ (Φλανσχηβρειτε)
Ωιδτη αδϕυστµεντ (φλανγε ωιδτη)

50 µµ − 150 µµ

150 µµ − 250 µµ

250 µµ − 310 µµ

Βαυηηε
Ηειγητ

27 µµ

27 µµ

27 µµ

Ειγενγεωιχητ
Ωειγητ

2,60 κγ

3,25 κγ

3,65 κγ

Αρτ.−Νρ.
Ιτεµ νο.

0012047

0012113

0012114

Ειγενσχηαφτ
Φεατυρε

ς 10|2011

εεποσ γµβη | Αλυµινιυµ χρανε σψστεµσ | Ενσελσκαµπ 3−5 | ∆−51674 Ωιεηλ Μαριενηαγεν | Τελ.: +49 2261 54637−0 | Φαξ: −29 | ινφο≅εεποσ.δε
Τεχηνισχηε ⊗νδερυνγε ϖορβεηαλτεν. Βιλδερ κννεν ϖοµ Οριγιναλ αβωειχηεν | Συβϕεχτ το τεχηνιχαλ µοδιφιχατιονσ. Ιµαγεσ χαν διφφερ φροµ οριγιναλ.

ωωω.εεποσ.δε
ΑΥΦΗ⊗ΝΓΥΝΓΕΝ | ΜΟΥΝΤΙΝΓΣ

1.2.09

Σχηργαυφηνγυνγ
Ινχλινεδ µουντινγ

0012219

0012221

0012220

ς 10|2011

Βεζειχηνυνγ
∆εσιγνατιον

Αρτ.−Νρ.
Ιτεµ νο.

Βεζειχηνυνγ
∆εσιγνατιον

Αρτ.−Νρ.
Ιτεµ νο.

Οβερτειλ Σχηργαυφηνγυνγ 50−150
Υππερ παρτ φορ ινχλινε µουντινγ 50−150

0012219

ςερστελλεινηειτ 1000 µµ
Συσπενσιον φορ ινχλινε µουντινγ 1000 µµ

0012221

Οβερτειλ Σχηργαυφηνγυνγ 150−250
Υππερ παρτ φορ ινχλινε µουντινγ 150−250

0012224

ςερστελλεινηειτ 2000 µµ
Συσπενσιον φορ ινχλινε µουντινγ 2000 µµ

0012222

Οβερτειλ Σχηργαυφηνγυνγ 250−310
Υππερ παρτ φορ ινχλινε µουντινγ 250−310

0012225

ςερστελλεινηειτ 3000 µµ
Συσπενσιον φορ ινχλινε µουντινγ 3000 µµ

0012223

Υντερτειλ Σχηργαυφηνγυνγ
Βασε παρτ φορ ινχλινε µουντινγ

0012220

εεποσ γµβη | Αλυµινιυµ χρανε σψστεµσ | Ενσελσκαµπ 3−5 | ∆−51674 Ωιεηλ Μαριενηαγεν | Τελ.: +49 2261 54637−0 | Φαξ: −29 | ινφο≅εεποσ.δε
Τεχηνισχηε ⊗νδερυνγε ϖορβεηαλτεν. Βιλδερ κννεν ϖοµ Οριγιναλ αβωειχηεν | Συβϕεχτ το τεχηνιχαλ µοδιφιχατιονσ. Ιµαγεσ χαν διφφερ φροµ οριγιναλ.

ωωω.εεποσ.δε
ΑΥΦΗ⊗ΝΓΥΝΓΕΝ | ΜΟΥΝΤΙΝΓΣ

1.2.10

Σχηργαυφηνγυνγ
Ινχλινεδ µουντινγ
∆ιε Σχηργαυφηνγυνγ ωιρδ ιν ζωει Φλλεν εινγεσετζτ:

∆ιε Σχηργαυφηνγυνγ ωιρδ ιν ζωει Φλλεν εινγεσετζτ:

1. Ωενν δασ Μα⇓ ζωισχηεν Υντερκαντε Οβερκονστρυκτιον υνδ
Οβερκαντε Κρανβαηνπροφιλ βερ 600 µµ βετργτ.

1. Ωενν δασ Μα⇓ ζωισχηεν Υντερκαντε Οβερκονστρυκτιον υνδ
Οβερκαντε Κρανβαηνπροφιλ βερ 600 µµ βετργτ.

> 600 µµ

2. Ωενν διε Οβερκονστρυκτιον εινε Σχηργε ϖον µεηρ αλσ 8°
αυφωειστ.

2. Ωενν διε Οβερκονστρυκτιον εινε Σχηργε ϖον µεηρ αλσ 8°
αυφωειστ.

> 8°
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ΑΥΦΗ⊗ΝΓΥΝΓΕΝ | ΜΟΥΝΤΙΝΓΣ

1.2.11

Σονδεραυφηνγυνγεν
Σπεχιαλ µουντινγσ

Σταηλστεµπελ

Στεελσταµπ

Υµκλαµµερυνγσκονσολε

Χλασπινγ βραχκετ

Ωανδκονσολε

Βραχκετ

Ιµµερ ωιεδερ ωερδεν εεποσ Σψστεµε αν διε υντερσχηιεδλιχηστεν
∆εχκενκονστρυκτιονεν µοντιερτ. Ιν ϖιελεν Φλλεν κννεν υντερ
ςερωενδυνγ ϖον Στανδαρττειλεν µιτ ωενιγ Αυφωανδ γεειγνετε
Σονδεραυφηνγυνγεν ερστελλτ ωερδεν. Ωενν Σιε αυχη σπεζιελλε
βαυλιχηε Γεγεβενηειτεν ηαβεν, σο νεννεν Σιε υνσ διεσε. Ωιρ
σινδ Ιηνεν δανν βει δερ Φινδυνγ γεειγνετερ Ανβινδυνγεν γερνε
βεηιλφλιχη. Αυφ Ανφραγε ερηλτλιχη.

ς 10|2011

εεποσ σψστεµσ αρε υσεδ ιν χονϕυνχτιον ωιτη α ωιδε ϖαριετψ οφ
διφφερεντ χειλινγ χονστρυχτιονσ. Ιν µανψ χασεσ, συιταβλε σπεχιαλ
µουντινγσ χαν βε φαβριχατεδ ωιτη λιττλε εφφορτ υσινγ στανδαρδ
χοµπονεντσ. Ιφ ψου ηαϖε ανψ σπεχιαλ στρυχτυραλ χονδιτιονσ ωηιχη
νεεδ το βε τακεν ιντο αχχουντ, πλεασε λετ υσ κνοω. Ωε ωιλλ βε
πλεασεδ το ασσιστ ψου ιν φινδινγ συιταβλε χοννεχτιονσ. Σπεχιαλ
µουντινγσ αρε αϖαιλαβλε υπον ρεθυεστ.
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ωωω.εεποσ.δε
ΦΑΗΡΩΕΡΚΕ | ΤΡΟΛΛΕΨΣ

1.3.01

Γελενκφαηρωερκε
Ηινγε τρολλεψσ

Βεζειχηνυνγ
∆εσιγνατιον

Αρτ.−Νρ.
Ιτεµ νο.

µαξ. Λαστ αυφωρτσ
µαξ. υπωαρδ λοαδ

Ειγενγεωιχητ
Ωειγητ

Γελενκφαηρωερκε ∗ ΠΑ 300/300
Ηινγε τρολλεψσ ∗ ΠΑ 300/300

0021005

300 κγ

1,35 κγ

Γελενκφαηρωερκε ∗ ΑΛ 600/600
Ηινγε τρολλεψσ ∗ ΑΛ 600/600

0021025

600 κγ

1,25 κγ

∗ Γελενκφαηρωερκε ωερδεν ζυµ γελενκιγεν Ανβρινγεν εινερ Κρανβρχκε αν εινε Κρανβαην µιττελσ εινερ Κραντργεραυφηνγυνγ ϖερωενδετ. Εσ δρφεν νυρ αν δεν
Γελενκφαηρωερκεν διε Κραντργεραυφηνγυνγεν 0012008 υνδ 0012009.
∗ Ηινγε τρολλεψσ αρε υσεδ το ηινγε µουντ α χρανε γιρδερ το α χρανε ρυνωαψ βψ µεανσ οφ α χρανε γιρδερ συσπενσιον. Ονλψ τηε εεποσ χρανε γιρδερ συσπενσιονσ
0012008 ανδ 0012009 αρε αλλοωεδ το βε ατταχηεδ το τηε ηινγε τρολλεψσ.
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1.3.02

Γαβελφαηρωερκε
Γαβ τρολλεψσ

Βεζειχηνυνγ
∆εσιγνατιον

Αρτ.−Νρ.
Ιτεµ νο.

µαξ. Λαστ αβωρτσ
µαξ. δοωνλοαδ λοαδ

µαξ. Λαστ αυφωρτσ
µαξ. υπωαρδ λοαδ

Ειγενγεωιχητ
Ωειγητ

Γαβελφαηρωερκε ∗ ΠΑ 300/300
Ηινγε τρολλεψσ ∗ ΠΑ 300/300

0021004

300 κγ

300 κγ

1,35 κγ

Γαβελφαηρωερκε ∗ ΑΛ 600/600
Ηινγε τρολλεψσ ∗ ΑΛ 600/600

0021024

600 κγ

600 κγ

1,60 κγ

∗ Γαβελφαηρωερκε ειγνεν σιχη ζυµ διρεκτεν Ανβρινγεν εινερ Λαστ, ζ.Β. Κεττενζγε.
∗ Γαβ−τρολλεψσ αρε συιταβλε φορ διρεχτλψ ατταχηινγ α λοαδ, ε.γ. χηαιν ηοιστσ.
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1.3.03

Γαβελφαηρωερκε
Γαβ τρολλεψσ

Βεζειχηνυνγ
∆εσιγνατιον

Αρτ.−Νρ.
Ιτεµ νο.

µαξ. Λαστ αβωρτσ
µαξ. δοωνλοαδ λοαδ

µαξ. Λαστ αυφωρτσ
µαξ. υπωαρδ λοαδ

Ειγενγεωιχητ
Ωειγητ

Γαβελφαηρωερκε ∗ ΠΑ 300
Ηινγε τρολλεψσ ∗ ΠΑ 300

0021002

300 κγ

−

0,95 κγ

Γαβελφαηρωερκε ∗ ΑΛ 600
Ηινγε τρολλεψσ ∗ ΑΛ 600

0021015

600 κγ

−

1,25 κγ

∗ Γαβελφαηρωερκε ειγνεν σιχη ζυµ διρεκτεν Ανβρινγεν εινερ Λαστ, ζ.Β. Κεττενζγε.
∗ Γαβ−τρολλεψσ αρε συιταβλε φορ διρεχτλψ ατταχηινγ α λοαδ, ε.γ. χηαιν ηοιστσ.
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1.3.04

∆οππελφαηρωερκ φρ Κρανβρχκεν
Τανδεµ τρολλεψ φορ γιρδερ

Βεζειχηνυνγ
∆εσιγνατιον

Αρτ.−Νρ.
Ιτεµ νο.

Ειγενγεωιχητ
Ωειγητ

∆οππελφαηρωερκ ΑΛ 1200 φρ Κρανβρχκε (ινκλ. Βολζεν υνδ Γαβελφαηρωερκεν ΑΛ)
Τανδεµ τρολλεψ ΑΛ 1200 φορ γιρδερ (ινχλ. βολτσ ανδ χαρριαγεσ)

0021032

6,35 κγ

∆οππελφαηρωερκ ΑΛ 1200 φρ Κρανβρχκε (ινκλ. Βολζεν υνδ Γελενκφαηρωερκεν ΑΛ)
Τανδεµ τρολλεψ ΑΛ 1200 φοργιρδερ (ινχλ. βολτσ ανδ χαρριαγεσ)

0021031

6,25 κγ

∗ εσ δρφεν νυρ Αβωρτσκρφτε αυφτρετεν.
∗ ονλψ δοωνωαρδ φορχεσ.

∆ιε Υντερσχηιεδε δερ βειδεν ∆οππελφαηρωερκε φρ Κρανβρχκεν
βεστεηεν ιν δεν Λνγεν− υνδ Ηηενµα⇓εν.

Τηε διφφερενχε βετωεεν τηε τωο τανδεµ τρολλεψσ φορ χρανε βριδγεσ
λιεσ ιν τηε λενγτη ανδ ηειγητ διµενσιονσ.

∆ιε Ηηενµα⇓ε φρ Φαηρωερκ 0021031 εντσπρεχηεν εξακτ δε−
νεν, ωιε ιµ Ηηεντοολ ανγεγεβεν φρ δασ Γελενκφαηρωερκ υνδ
90° Κραντργεραυφηνγυνγ.

Τηε ηειγητ µεασυρεµεντσ φορ τρολλεψ 0021031 χορρεσπονδ εξαχτλψ
ωιτη τηε διµενσιονσ σπεχιφιεδ ιν τηε ηειγητ τοολ φορ τηε ηινγεδ
τρολλεψ ανδ 90 ° χρανε γιρδερ συσπενσιον.

∆ιε ∆οππελφαηρωερκε ωερδεν ιµµερ µιτ Αλυµινιυµφαηρωερκεν
γελιεφερτ υνδ κννεν σοµιτ 1200 κγ Τραγλαστ αυφνεηµεν.

Τηε τανδεµ τρολλεψσ αρε αλωαψσ δελιϖερεδ ωιτη αν αλυµινυµ τρολ−
λεψ ανδ χαν τηυσ αχχοµµοδατε α λοαδ οφ 1,200 κγ.

490

118

82

530

300
260
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1.3.05

∆οππελφαηρωερκε φρ Ηεβεζευγ
Τανδεµ τρολλεψσ φορ λιφτινγ υνιτσ

Βεζειχηνυνγ
∆εσιγνατιον

Αρτ.−Νρ.
Ιτεµ νο.

Ειγενγεωιχητ
Ωειγητ

∆οππελφαηρωερκ ΑΛ 1200 φρ Ηεβεζευγ (ινκλ. Βολζεν υνδ Γαβελφαηρωερκεν ΑΛ)
Τανδεµ τρολλεψ ΑΛ 1200 φορ λιφτινγ υνιτσ (ινχλ. βολτσ ανδ χαρριαγεσ)

0021009

6,00 κγ

∗ εσ δρφεν νυρ Αβωρτσκρφτε αυφτρετεν.
∗ ονλψ δοωνωαρδ φορχεσ.

ς 10|2011
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1.3.06

Ελεκτρισχηερ Φαηραντριεβ Φλεξιβλε Σπεεδ
Ελεχτριχαλ δριϖε Φλεξιβλε σπεεδ

ς 10|2011

Βεζειχηνυνγ
∆εσιγνατιον

Τραγλαστ
Λοαδ

Αρτ.−Νρ.
Ιτεµ νο.

Ελεκτρισχηερ Φαηραντριεβ 1:10, οηνε Κυππλυνγ, φρ Κρανβρχκε
Ελεχτριχαλ δριϖε 1:10, ωιτηουτ χλυτχη, φορ γιρδερ

µαξ. 500 κγ

0021037

Ελεκτρισχηερ Φαηραντριεβ 1:10, µιτ Κυππλυνγ, φρ Κρανβρχκε
Ελεχτριχαλ δριϖε 1:10, ινχλ. χλυτχη, φορ γιρδερ

µαξ. 500 κγ

0021039

Ελεκτρισχηερ Φαηραντριεβ 1:10, οηνε Κυππλυνγ, φρ Ηεβεζευγ
Ελεχτριχαλ δριϖε 1:10, ωιτηουτ χλυτχη, φορ λιφτινγ υνιτ

µαξ. 500 κγ

0021038

Ελεκτρισχηερ Φαηραντριεβ 1:10, µιτ Κυππλυνγ, φρ Ηεβεζευγ
Ελεχτριχαλ δριϖε 1:10, ινχλ. χλυτχη, φορ λιφτινγ υνιτ

µαξ. 500 κγ

0021040
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1.3.07

Ελεκτρισχηερ Φαηραντριεβ
Ελεχτριχαλ δριϖε
Γελενκφαηρωερκ διεντ ζυµ Ανβινδεν δεσ Βρχκενπροφιλσ µιττελσ
Κραντργεραυφηνγυνγ. Γαβελφαηρωερκ διεντ ζυµ Ανβινδεν δι−
ϖερσερ Ηυβγερτε (ζ.Β. Κεττενζυγ).

Ηινγεδ τρολλεψσ αρε υσεδ φορ τετηερινγ τηε βριδγε προφιλε βψ χρανε
γιρδερ συσπενσιον. Γαβ τρολλεψσ αρε υσεδ φορ τετηερινγ ϖαριουσ
λιφτινγ εθυιπµεντ (ε.γ. ηοιστσ).

∆ιε Φαηραντριεβε γιβτ εσ µιτ υνδ οηνε Κυππλυνγ.
> Οηνε Κυππλυνγ = Ειν ςερφαηρεν ϖον Ηανδ ιστ νιχητ µγλιχη
> Ινκλ. Κυππλυνγ = Ειν ςερφαηρεν ϖον Ηανδ ιστ µγλιχη

Τηε δριϖεσ αρε αϖαιλαβλε ωιτη ανδ ωιτηουτ χουπλινγ.
> Ωιτηουτ χουπλινγ = Προχεσσινγ βψ ηανδ ισ νοτ ποσσιβλε
> Ινχλ. χουπλινγ = Προχεσσινγ βψ ηανδ ισ ποσσιβλε

Ειν Φαηραντριεβ κανν µαξ. 500 κγ βεωεγεν. Βει εινερ ηηερεν
Λαστ ωερδεν δεµεντσπρεχηενδ µεηρ Εινηειτεν βεντιγτ. Αυ⇓ερ−
δεµ ωερδεν φρ δασ ϖερφαηρεν ϖον Κρανβρχκεν αβ φολγενδεν
Λνγεν ζωει Αντριεβε βεντιγτ:

Ονε δριϖε χαν µοϖε α µαξιµυµ οφ 500 κγ. Φορ ηιγηερ λοαδσ,
µορε υνιτσ αρε ρεθυιρεδ. Τωο δριϖεσ αρε ρεθυιρεδ φορ προχεσσινγ
οφ χρανε βριδγεσ υπωαρδσ φροµ τηε φολλοωινγ λενγτησ:

M

ΕΤΚ

M

ιµµερ ζωει
Φαηραντριεβε
Αλωαψσ τωο
δριϖεσ

αβ 3000 µµ
ζωει Φαηραντριεβε
Φροµ 3,000 µµ
τωο δριϖεσ

M

M

Ειγενσχηαφτεν Φαηραντριεβ

∆ριϖε φεατυρεσ

Γεσχηωινδιγκειτ: 0 − 60 µ/µιν
Λειστυνγ: 0,37 κΩ
Σπαννυνγ: 230 ς
Εινσχηαλτδαυερ: 100%
Γεσαµτγεωιχητ ινκλ. ΦΥ: χα. 15 κγ

Σπεεδ: 0 − 60 µ/µιν
Περφορµανχε: 0.37 κΩ
ςολταγε: 230 ς
∆υτψ ρατινγ: 100%
Τοταλ ωειγητ ινχλυδινγ ΦΥ: αππροξ. 15 κγ

− 2 Γεσχηωινδιγκειτεν, οπτιοναλ στυφενλοσ
− περµανεντερ Ρειβραδαντριεβ, οπτιοναλ µιτ Φρειλαυφ
βερ ελεκτρισχηε Κυππλυνγ
− Κραφτβερτραγυνγ βερ διε Προφιλυντερσειτε
− Χοντινενταλ Ρειβρδερ
− Ρηειν−Γετριεβε µιτ γενορµτεν ΙΕΧ−Φλανσχη
− ΚΕΒ Κυππλυνγ
− ναηεζυ γερυσχηλοσ
− Σοφτ−Σταρτ, Σοφτ−Στοπ
− Φρει προγραµµιερβαρ

− 2 Σπεεδσ, οπτιοναλ χοντινυουσ
− περµανεντ φριχτιον δριϖε, οπτιοναλ ωιτη φρεεωηεελ
ϖια ελεχτριχαλ χουπλινγ
− Ποωερ τρανσµισσιον ϖια τηε προφιλε ρεϖερσε σιδε
− Χοντινενταλ φριχτιον ωηεελσ
− Ρηειν−Γετριεβε (Ρηειν δριϖε) ωιτη στανδαρδισεδ ΙΕΧ
φλανγε
− ΚΕΒ χουπλινγ
− ϖιρτυαλλψ νοισελεσσ
− σοφτ−σταρτ, σοφτ−στοπ
− φρεελψ προγραµµαβλε

Ειγενσχηαφτεν Φρεθυενζυµριχητερ
−
−
−
−
−
−
−

−
−

ς 10|2011

ΖΤΚ

κοµπακτεσ Γεηυσε, ΙΠ 54 γεκαπσελτ
ϖορεινγεστελλτε Παραµετερ φρ οπτιµαλεν Βετριεβ
Ζυϖερλσσιγκειτ υνδ ερηητε Βετριεβσσιχηερηειτ
50 °Χ Νενν− Υµγεβυνγστεµπερατυρ οηνε
Λειστυνγσεινσχηρνκυνγ
εινφαχηε µεχηανισχηε υνδ ελεκτρισχηε Ινσταλλατιον
εινφαχηε Βεδιενυνγ, λειστυνγσφηιγε Φυνκτιονεν
σχηνελλε Κονφιγυρατιον, φρ διε µειστεν Ανωενδυνγεν
γεειγνετε Ωερκσεινστελλυνγεν, νυρ 14 Παραµετερ ιν
δερ Στανδαρδεβενε υνδ ωειτερε 26 Παραµετερ ιν δερ
Οπτιονσεβενε
Ιντεγριερτε ΕΜς−Φιλτερ
Γερυσχηλοσερ Μοτορλαυφ δυρχη εινε βισ ζυ 32 κΗζ
εινστελλβαρε Σχηαλτφρεθυενζ δερ Ενδστυφε

Φεατυρεσ οφ φρεθυενχψ χονϖερτερ
−
−
−
−
−
−
−

−
−

χοµπαχτ βοδψ, ΙΠ 54 ενχλοσεδ
πρε−σετ παραµετερσ φορ οπτιµαλ οπερατιον
ρελιαβιλιτψ ανδ ινχρεασεδ οπερατιοναλ σεχυριτψ
50 °Χ νοµιναλ− αµβιεντ τεµπερατυρε ωιτηουτ
περφορµανχε ρεστριχτιον
σιµπλε µεχηανιχαλ ανδ ελεχτριχαλ ινσταλλατιον
σιµπλε οπερατιον, ηιγη−χαπαχιτψ φυνχτιονσ
φαστ χονφιγυρατιον, φαχτορψ σεττινγσ συιτεδ το µοστ
αππλιχατιονσ, ονλψ 14 παραµετερσ ατ στανδαρδ λεϖελ ανδ
α φυρτηερ 26 παραµετερσ ατ οπτιον λεϖελ
ιντεγρατεδ ΕΜς φιλτερ
νοισελεσσ ενγινε οπερατιον τηρουγη σωιτχηινγ φρεθυενχψ
οφ τηε ουτπυτ σταγε αδϕυσταβλε υπ το 32 κΗζ
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1.3.08

Ελεκτρισχηερ Φαηραντριεβ Τωο Σπεεδ
Ελεχτριχαλ δριϖε Τωο σπεεδ

ς 10|2011

Βεζειχηνυνγ
∆εσιγνατιον

Αρτ.−Νρ.
Ιτεµ νο.

Ελεκτρισχηερ Φαηραντριεβ Τωο Σπεεδ φρ Κρανβρχκεν
Ελεχτριχαλ δριϖε Τωο σπεεδ φορ γιρδερσ

0021053

Ελεκτρισχηερ Φαηραντριεβ Τωο Σπεεδ φρ Ηεβεζευγε
Ελεχτριχαλ δριϖε Τωο σπεεδ φορ λιφτινγ υνιτσ

0021055

Ειγενσχηαφτεν Φαηραντριεβ

∆ριϖε φεατυρεσ

Γεσχηωινδιγκειτ: χα. 7µ/µιν υνδ 29 µ/µιν
Λειστυνγ: 0,25 κω
Σπαννυνγ: 230 ς
Εινσχηαλτδαυερ: 20 %
Γεσαµτγεωιχητ: χα. 15 κγ

Σπεεδ: χα. 7µ/µιν υνδ 29 µ/µιν
Περφορµανχε: 0,25 κΩ
ςολταγε: 230 ς
∆υτψ ρατινγ: 20%
Τοταλ ωειγητ: αππροξ. 15 κγ

−
−
−
−
−
−

−
−
−
−
−
−

2 Γεσχηωινδιγκειτεν
Ρειβραδαντριεβ µιτ Φρειλαυφ
Κραφτβερτραγυνγ βερ διε Προφιλυντερσειτε
Γυµµιερτε Ρειβωαλζε
γερυσχηαρµ
Σοφτ−Σταρτ, Σοφτ−Στοπ

2 Σπεεδσ
φριχτιον δριϖε ωιτη φρεεωηεελ
Ποωερ τρανσµισσιον ϖια τηε προφιλε ρεϖερσε σιδε
ρυββεριζεδ φριχτιον ωηεελσ
νοισελεσσ
σοφτ−σταρτ, σοφτ−στοπ
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1.3.09

Πνευµατισχηερ Φαηραντριεβ
Πνευµατιχ δριϖε

ς 10|2011

Βεζειχηνυνγ
∆εσιγνατιον

Τραγλαστ
Λοαδ

Αρτ.−Νρ.
Ιτεµ νο.

Πνευµατισχηερ Φαηραντριεβ
Πνευµατιχ δριϖε

µαξ. 500 κγ

0021042
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1.3.10

Πνευµατισχηερ Φαηραντριεβ
Πνευµατιχ δριϖε
Γελενκφαηρωερκ διεντ ζυµ Ανβινδεν δεσ Βρχκενπροφιλσ µιττελσ
Κραντργεραυφηνγυνγ. Γαβελφαηρωερκ διεντ ζυµ Ανβινδεν δι−
ϖερσερ Ηυβγερτε (ζ.Β. Κεττενζυγ).

Ηινγεδ τρολλεψσ αρε υσεδ φορ τετηερινγ τηε βριδγε προφιλε βψ χρανε
γιρδερ συσπενσιον. Γαβ τρολλεψσ αρε υσεδ φορ τετηερινγ ϖαριουσ
λιφτινγ εθυιπµεντ (ε.γ. ηοιστσ).

∆ιε Φαηραντριεβε γιβτ εσ µιτ υνδ οηνε Κυππλυνγ.
> Οηνε Κυππλυνγ = Ειν ςερφαηρεν ϖον Ηανδ ιστ νιχητ µγλιχη
> Ινκλ. Κυππλυνγ = Ειν ςερφαηρεν ϖον Ηανδ ιστ µγλιχη

Τηε δριϖεσ αρε αϖαιλαβλε ωιτη ανδ ωιτηουτ χουπλινγ.
> Ωιτηουτ χουπλινγ = Προχεσσινγ βψ ηανδ ισ νοτ ποσσιβλε
> Ινχλ. χουπλινγ = Προχεσσινγ βψ ηανδ ισ ποσσιβλε

Ειν Φαηραντριεβ κανν µαξ. 500 κγ βεωεγεν. Βει εινερ ηηερεν
Λαστ ωερδεν δεµεντσπρεχηενδ µεηρ Εινηειτεν βεντιγτ. Αυ⇓ερ−
δεµ ωερδεν φρ δασ ϖερφαηρεν ϖον Κρανβρχκεν αβ φολγενδεν
Λνγεν ζωει Αντριεβε βεντιγτ:

Ονε δριϖε χαν µοϖε α µαξιµυµ οφ 500 κγ. Φορ ηιγηερ λοαδσ,
µορε υνιτσ αρε ρεθυιρεδ. Τωο δριϖεσ αρε ρεθυιρεδ φορ προχεσσινγ
οφ χρανε βριδγεσ υπωαρδσ φροµ τηε φολλοωινγ λενγτησ:

M

ΕΤΚ

M

ιµµερ ζωει
Φαηραντριεβε
Αλωαψσ τωο
δριϖεσ

αβ 3000 µµ
ζωει Φαηραντριεβε
Φροµ 3,000 µµ
τωο δριϖεσ

M

M

Ειγενσχηαφτεν Φαηραντριεβ

∆ριϖε φεατυρεσ

Σχηωενκµεχηανισµυσ πνευµατισχη βεττιγτ ζυµ Ανδρχκεν δεσ
Ρειβραδσ βει Μοτορφαηρτ.

Πνευµατιχ σλεωινγ µεχηανισµ φορ πρεσσινγ τηε φριχτιον δριϖε ον
δυρινγ µοτορ−ποωερεδ οπερατιον.

Βει νιχητ ανγεδρχκτεµ Ρειβραδ κεινε ζυστζλιχηε ςερσχηιεβε−
κραφτ, δ.η. βεωηρτερ εεποσ Λειχητλαυφ

Ιφ τηε φριχτιον δριϖε ισ νοτ πρεσσεδ ον τηερε ισ νο αδδιτιοναλ δισ−
πλαχεµεντ φορχε ρεσυλτινγ ιν τηε φαµιλιαρ εεποσ σµοοτη−ρυννινγ
προπερτιεσ

− Ανδρυχκκραφτ υνδ Γεσχηωινδιγκειτ γετρενντ στευερβαρ
− ∆ερ πνευµατισχηε Φαηραντριεβ ιστ φρ εινε µαξιµαλε Λαστ
ϖον 500 κγ αυσγελεγτ.
− ∆ερ Αντριεβ εντωιχκελτ αυσ δεµ Στιλλστανδ εινεν
∆ρεηµοµεντ ϖον 12 Νµ
− ∆ερ Γεσχηωινδιγκειτσβερειχη λιεγτ βει 2−20 µ/µιν
− Σταρτ/Στοπ υνδ ∆ρεηριχητυνγσωεχησελ σινδ υντερ ςολλ−Λαστ
µγλιχη
− ⇐βερλαστσιχηερ
− Γερινγε Βετριεβσγερυσχηε
− Μινιµαλερ Λυφτϖερβραυχη βει ηχηστερ Λειστυνγ
− Εξ−Σχηυτζ Αυσφηρυνγ οπτιοναλ
− Βετριεβστεµπερατυρεν −10°Χ βισ +60°Χ
− Μαξ. Βετριεβσδρυχκ 6βαρ
− √λφρειε, γεφιλτερτε Λυφτ ωιρδ βεντιγτ
(Φιλτρατιονσγραδ < 5 ∝µ)
− Ωιρ εµπφεηλεν εινε Ζυλυφτδροσσελ ζυρ
Γεσχηωινδιγκειτσστευερυνγ

ς 10|2011

ΖΤΚ

− Τηε πρεσσινγ φορχε ανδ σπεεδ αρε χοντρολλαβλε σεπαρατελψ
− Τηε πνευµατιχ δριϖε ισ δεσιγνεδ φορ α µαξιµυµ λοαδ οφ
500 κγ.
− Τηε δριϖε γενερατεσ α τορθυε οφ 12 Νµ φροµ α στανδστιλλ
− Τηε σπεεδ ρανγε ισ 2−20 µ/µιν
− Σταρτ/στοπ ανδ ρεϖερσαλ οφ τηε διρεχτιον οφ ροτατιον αρε
ποσσιβλε υνδερ φυλλ λοαδ
− Ινχορπορατεδ οϖερλοαδ προτεχτιον
− Θυιετ οπερατιον
− Μινιµυµ αιρ χονσυµπτιον ατ ηιγηεστ περφορµανχε
− Εξπλοσιον−προοφ ϖερσιον αϖαιλαβλε ασ αν οπτιον
− Οπερατινγ τεµπερατυρεσ −10°Χ το +60°Χ
− Μαξ. οπερατινγ πρεσσυρε 6 βαρ
− Οιλ−φρεε, φιλτερεδ αιρ ρεθυιρεδ
(δεγρεε οφ φιλτρατιον < 5 ∝µ)
− Ωε ρεχοµµενδ αν αιρ συππλψ ρεγυλατορ φορ σπεεδ χοντρολ
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1.3.11

Πνευµατικβρεµσε φρ Κρανβρχκεν
Πνευµατιχ βρακε φορ γιρδερσ

Βεζειχηνυνγ
∆εσιγνατιον

Ηαλτεκραφτ
Αρτ.−Νρ.
Ηολδινγ ποωερ Ιτεµ νο.

Ειγενγεωιχητ
Ωειγητ

Πνευµατικβρεµσε, 2φαχη σχηλιε⇓ενδ (ινκλ. Φαηρωερκ, φρ Κρανβρχκεν)
Πνευµατιχ βρακε, νορµαλλψ οπεν (ινχλ. τρολλεψ, φορ γιρδερσ)

40 κγ

0022029

2,50 κγ

Πνευµατικβρεµσε, 2φαχη φφνενδ (ινκλ. Φαηρωερκ, φρ Κρανβρχκεν)
Πνευµατιχ βρακε, νορµαλλψ χλοσεδ (ινχλ. τρολλεψ, φορ γιρδερσ)

40 κγ

0022061

2,50 κγ

∆εσ Ωειτερεν ωιρδ υντερσχηιεδεν ζωισχηεν σχηλιε⇓ενδ υνδ φφνενδ
Φυρτηερµορε, α διστινχτιον ισ µαδε βετωεεν χλοσινγ ανδ οπενινγ

Φυνκτιον σχηλιε⇓ενδ:
Φυνχτιον χλοσινγ:

230

Βει ∆ρυχκ
Υνδερ πρεσσυρε

Φυνκτιον φφνενδ:
Φυνχτιον οπενινγ:

Βει ∆ρυχκ
Υνδερ πρεσσυρε

ς 10|2011

Βρεµσβελαγ δρχκτ αν διε Υντερσειτε
δεσ Προφιλσ
Τηε βρακε παδ πρεσσεσ αγαινστ τηε
υνδερσιδε οφ τηε προφιλε

σχηλιε⇓τ διε Βρεµσε
τηε βρακε χλοσεσ

236

φφνετ διε Βρεµσε
τηε βρακε οπενσ
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1.3.12

Πνευµατικβρεµσε φρ Ηεβεζευγε
Πνευµατιχ βρακε φορ λιφτινγ υνιτσ

Βεζειχηνυνγ
∆εσιγνατιον

Ηαλτεκραφτ
Αρτ.−Νρ.
Ηολδινγ ποωερ Ιτεµ νο.

Ειγενγεωιχητ
Ωειγητ

Πνευµατικβρεµσε, 2φαχη σχηλιε⇓ενδ (ινκλ. Φαηρωερκ, φρ Ηεβεζευγε)
Πνευµατιχ βρακε, νορµαλλψ οπεν (ινχλ. τρολλεψ, φορ λιφτινγ υνιτσ)

40 κγ

0022068

3,50 κγ

Πνευµατικβρεµσε, 2φαχη φφνενδ (ινκλ. Φαηρωερκ, φρ Ηεβεζευγε)
Πνευµατιχ βρακε, νορµαλλψ οπεν (ινχλ. τρολλεψ, φορ λιφτινγ υνιτσ)

40 κγ

0022070

3,50 κγ

∆εσ Ωειτερεν ωιρδ υντερσχηιεδεν ζωισχηεν σχηλιε⇓ενδ υνδ φφνενδ
Φυρτηερµορε, α διστινχτιον ισ µαδε βετωεεν χλοσινγ ανδ οπενινγ

Φυνκτιον σχηλιε⇓ενδ:
Φυνχτιον χλοσινγ:

230

Βει ∆ρυχκ
Υνδερ πρεσσυρε

Φυνκτιον φφνενδ:
Φυνχτιον οπενινγ:

Βει ∆ρυχκ
Υνδερ πρεσσυρε

ς 10|2011

Βρεµσβελαγ δρχκτ αν διε Υντερσειτε
δεσ Προφιλσ
Τηε βρακε παδ πρεσσεσ αγαινστ τηε
υνδερσιδε οφ τηε προφιλε

σχηλιε⇓τ διε Βρεµσε
τηε βρακε χλοσεσ

236

φφνετ διε Βρεµσε
τηε βρακε οπενσ
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1.3.13

Πνευµατικβρεµσε
Πνευµατιχ βρακε
Μιτ δερ εεποσ Πνευµατικβρεµσε κννεν Σιε Ιηρε Λαστ εντωεδερ
παρκεν οδερ φεστηαλτεν.
∆ιε ωαρτυνγσφρειε εεποσ−Πνευµατικβρεµσε αρβειτετ µιτ φορτσχηριττ−
λιχηεν πνευµατισχηεν Μυσκελν δερ Φιρµα ΦΕΣΤΟ. ∆υρχη δεν
Εινσατζ διεσερ Μυσκελν ιν εινερ ιντελλιγεντεν Μεχηανικ, κννεν
Σιε ϖερσχηιεδενε Βρεµσεν οηνε Εινσχηρνκυνγεν ιν αλλεν εε−
ποσ Κρανσψστεµεν ϖερωενδεν. ∆ασ ηει⇓τ, δασσ Σιε διε εεποσ−
Πνευµατικβρεµσε οηνε Κοµπροµισσε αλσ Γελενκφαηρωαγεν
εινσετζεν κννεν, ζ.Β. ζυµ Ανβρινγεν ϖον Κρανβρχκεν. Αυχη
Τελεσκοπβρχκεν λασσεν σιχη οηνε Εινσχηρνκυνγεν ανβρινγεν.
∆ασ Γλειχηε γιλτ φρ αλλε Μιτνεηµερ φρ διε Ενεργιεζυφυηρ.
Λεδιγλιχη υµγερστετ ζυρ Αυφναηµε ϖον Κεττενζγεν µιττελσ Κετ−
τενζυγαδαπτερ εργιβτ σιχη εινε Βαυηηενζυναηµε ϖον 68 µµ
γεγενβερ δεµ Γαβελφαηρωερκ ΑΛ.

Τηε µαιντενανχε−φρεε ηολδινγ βρακε ωορκσ ωιτη αδϖανχε πνευ−
µατιχ µυσχλεσ µαδε βψ ΦΕΣΤΟ. Βψ υσινγ τηεσε µυσχλεσ ιν αν
ιντελλιγεντ µεχηανισµ, ψου χαν υσε διφφερεντ βρακεσ ιν αλλ εεποσ
χρανε σψστεµσ ωιτηουτ ρεστριχτιον. Τηισ µεανσ τηατ ψου χαν υσε
τηε εεποσ ηολδινγ βρακε ωιτηουτ χοµπροµισε ασ α ηινγε τρολ−
λεψ, ε.γ. το µουντ χρανε βριδγεσ. Εϖεν τελεσχοπιχ βριδγεσ χαν
βε µουντεδ ωιτηουτ ρεστριχτιον. Τηε σαµε αππλιεσ φορ αλλ ενεργψ
συππλψ χαρριερσ.
Τηε χονστρυχτιοναλ ηειγητ ινχρεασεσ βψ 68 µµ ιν χοµπαρισον το
τηε ΑΛ γαβ−τρολλεψ, ονλψ ωηεν χονϖερτεδ το ρεχειϖε χηαιν ηοιστσ
βψ µεανσ οφ α χηαιν ηοιστ αδαπτερ.
Τηε εεποσ πνευµατιχ βρακε ισ αϖαιλαβλε ασ α ηολδινγ βρακε υπ
το 40 κγ ηολδινγ ποωερ ανδ ισ αϖαιλαβλε ασ νορµαλλψ οπενεδ
(βρακε οπενσ ωηεν αιρ ισ χοµπρεσσεδ) ορ νορµαλλψ χλοσεδ (βρακε
χλοσεσ ωηεν αιρ ισ χοµπρεσσεδ).

∆ιε εεποσ−Πνευµατικβρεµσε ηατ εινε Ηαλτεκραφτ βισ 40 κγ υνδ ιστ
σοωοηλ φφνενδ (Βρεµσε φφνετ βει ∆ρυχκλυφτ) αλσ αυχη σχηλιε⇓ενδ
(Βρεµσε σχηλιε⇓τ βει ∆ρυχκλυφτ) ερηλτλιχη.

Ανωενδυνγσβεισπιελ φρ Βρεµσε
σχηλιε⇓ενδ:

Εξαµπλε φορ βρακε χλοσινγ:

∆ιε Φαηρωερκε σολλεν γεβρεµστ ωερδεν, σοβαλδ δερ Ωερκερ εινε
γεωισσε Φυνκτιον αυσλστ. ∆ιεσ ωιρδ οφτ βει Σχηραυβανωενδυνγεν
ϖερωενδετ, δαµιτ δυρχη διε αυφγεβραχητε Κραφτ δεσ Σχηραυβερσ,
δασ Κρανσψστεµ νιχητ σελβστστνδιγ ϖερφηρτ.

Τηε τρολλεψσ µυστ βε βρακεδ ασ σοον ασ τηε οπερατορ ινιτιατεσ
α χερταιν φυνχτιον. Τηισ ισ οφτεν υσεδ φορ σχρεωινγ αππλιχατιονσ
ιν ορδερ το πρεϖεντ τηε φορχε αππλιεδ βψ τηε σχρεωινγ δεϖιχε
ρεσυλτινγ ιν τηε χρανε σψστεµ προχεεδινγ ινδεπενδεντλψ.
2. Βρεµσφαηρωερκε σχηλιε⇓εν
2. Βρεµσφαηρωερκε
2. Χλοσε βρακε τρολλεψσ
σχηλιε⇓εν

3. Σχηραυβϖοργανγ σταρτετ
3. Σχηραυβϖοργανγ
3. Σχρεωινγ προχεδυρε σταρτσ
σταρτετ
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1. Ωερκερ βεττιγτ Αυσλσερ φρ Σχηραυβϖοργανγ
1: Ωερκερ βεττιγτ
1. Οπερατορ πρεσσεσ τηε τριγγερ φορ σχρεωινγ προχεδυρε
Αυσλσερ φρ
Σχηραυβϖοργανγ

Ανωενδυνγσβεισπιελ φρ Βρεµσε
φφνενδ:

Εξαµπλε φορ βρακε οπενινγ:

∆ιεντ ζυρ Αβσιχηερυνγ δεσ σελβστστνδιγεν ςερφαηρενσ βει
∆ρυχκαβφαλλ.

Τηισ ισ υσεδ το σεχυρε αγαινστ ινδεπενδεντ προχεδυρε ιν χασε
οφ δροπ ιν πρεσσυρε.
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1.4.01

Προφιλαβσχηλυσσ
Προφιλε ενδ χοϖερ

Αλλε εεποσ−Κρανπροφιλε µσσεν µιτ εινεµ Προφιλαβσχηλυσσ ϖερ−
σεηεν ωερδεν, υµ δασ Εινδρινγεν ϖον ςερυνρεινιγυνγεν ζυ
ϖερηινδερν.

ς 10|2011

Αλλ εεποσ χρανε προφιλεσ µυστ βε φιττεδ ωιτη αν ενδ χοϖερ το
προτεχτ αγαινστ τηε ινγρεσσ οφ χονταµινατιον.

Βεζειχηνυνγ
∆εσιγνατιον

Αρτ.−Νρ.
Ιτεµ νο.

Αβµεσσυνγεν [µµ]
∆ιµενσιονσ [µµ]

Ειγενγεωιχητ
Ωειγητ

Προφιλαβσχηλυσσ ΞΣ
Προφιλε ενδ χοϖερ ΞΣ

0012001

100 ξ 72 ξ 3

0,03 κγ

Προφιλαβσχηλυσσ Σ
Προφιλε ενδ χοϖερ Σ

0012002

105 ξ 96 ξ 3

0,04 κγ

Προφιλαβσχηλυσσ Μ
Προφιλε ενδ χοϖερ Μ

0012003

140 ξ 99 ξ 3

0,06 κγ

Προφιλαβσχηλυσσ Λ
Προφιλε ενδ χοϖερ Λ

0012004

180 ξ 100 ξ 3

0,07 κγ

Προφιλαβσχηλυσσ ΞΛ
Προφιλε ενδ χοϖερ ΞΛ

0012268

220 ξ 100 ξ 3

0,08 κγ

Προφιλαβσχηλυσσ ΞΣ (βλανκο)
Προφιλε ενδ χοϖερ ΞΣ (βλανκ)

0012174

100 ξ 72 ξ 3

0,03 κγ

Προφιλαβσχηλυσσ Σ (βλανκο)
Προφιλε ενδ χοϖερ Σ (βλανκ)

0012175

105 ξ 96 ξ 3

0,04 κγ

Προφιλαβσχηλυσσ Μ (βλανκο)
Προφιλε ενδ χοϖερ Μ (βλανκ)

0012176

140 ξ 99 ξ 3

0,06 κγ

Προφιλαβσχηλυσσ Λ (βλανκο)
Προφιλε ενδ χοϖερ Λ (βλανκ)

0012177

180 ξ 100 ξ 3

0,07 κγ

Προφιλαβσχηλυσσ ΞΛ (βλανκο)
Προφιλε ενδ χοϖερ ΞΛ (βλανκ)

0012269

220 ξ 100 ξ 3

0,08 κγ

Προφιλαβσχηλυσσ ςερστρκυνγσπροφιλ
Προφιλε ενδ χοϖερ, ρεινφορχεµεντ προφιλε

0012193

80 ξ 99,50 ξ 3

0,07 κγ
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1.4.02

Στοσσϖερβινδερ
ϑοιντ σετ

∆ερ Στο⇓ϖερβινδερ διεντ ζυµ ςερβινδεν ζωειερ Κρανπροφιλε. Ζυ
βεαχητεν ιστ, δασσ δερ Στο⇓ ιµµερ ιν δερ Νηε εινε Αυφην−
γυνγ ζυρ Οβερκονστρυκτιον πλατζιερτ σειν µυσσ. Εσ γιλτ φολγενδε
Ριχητλινιε ζυ βεαχητεν:

Τηε ϕοιντ σετσ σερϖε φορ τηε χοννεχτιον οφ τωο χρανε προφιλεσ.
Ιτ µυστ βε νοτεδ τηατ τηε ϕοιντ µυστ αλωαψσ βε πλαχεδ νεαρ α
συσπενσιον το τηε συπερστρυχτυρε. Τηε φολλοωινγ ρυλε µυστ βε
οβσερϖεδ:

ΣΑ = 0,1 ξ ΑΑ (µαξ. 800 µµ/ µιν. 100 µµ)

ΣΑ = 0.1 ξ ΑΑ (µαξ. 800 µµ / µιν. 100 µµ)

∆ιε εεποσ−Στοσσϖερβινδερ φρ διε Προφιλγρ⇓εν Σ, Μ, Λ υνδ ΞΛ
ωερδεν βερ δασ σειτλιχηε Νυτενσψστεµ βεφεστιγτ υνδ ερλαυβεν
αυφ διεσε Ωεισε βελιεβιγ λανγε Κρανβαηνεν ζυ ερστελλεν.
∆ιε Στοσσϖερβινδυνγ φρ δασ ΞΣ Κρανπροφιλ ωιρδ βερ διε οβερε
√φφνυνγ δεσ Προφιλσ ρεαλισιερτ. Αυχη ηιερ λασσεν σιχη βελιεβιγ λανγε
υνδ βεσονδερσ λειχητε Κρανβαηνεν ερστελλεν.
Αυχη Κρανβρχκεν κννεν µιττελσ δερ Στο⇓ϖερβινδερ ϖερλνγερτ
ωερδεν. Βιττε φραγεν Σιε φρ εινε Αυσλεγυνγ υνσερε Μιταρβειτερ.

Τηε εεποσ ϕοιντ σετ φορ προφιλε σιζεσ Σ, Μ ανδ Λ αρε σεχυρεδ ιν τηε
γροοϖεσ ιν τηε σιδεσ οφ τηε προφιλεσ ανδ τηυσ αλλοω χρανε ρυνωαψσ
οφ ανψ λενγτη το βε χονστρυχτεδ.
Τηε ϕοιντ σετ φορ τηε ΞΣ χρανε προφιλε ισ ρεαλισεδ βψ ωαψ οφ τηε
υππερ οπενινγ ιν τηε προφιλε. Παρτιχυλαρλψ λιγητ χρανε ρυνωαψσ οφ
ανψ λενγτη χαν αλσο βε χονστρυχτεδ ιν τηισ µαννερ.
Χρανε βριδγεσ χαν αλσο βε εξτενδεδ υσινγ ϕοιντ σετσ. Πλεασε ασκ
ουρ χονσυλταντ φορ α λαψουτ.

Βεζειχηνυνγ
∆εσιγνατιον

Αρτ.−Νρ.
Ιτεµ νο.

Γεωιχητ (προ Σατζ)
Ωειγητ (περ σετ)

Στοσσϖερβινδερ ΞΣ
ϑοιντ σετ ΞΣ

0012155

1,35 κγ

Στοσσϖερβινδερ Σ ∗
ϑοιντ σετ Σ ∗

0012005

2,15 κγ

Στοσσϖερβινδερ Μ
ϑοιντ σετ Μ

0012006

2,60 κγ

Στοσσϖερβινδερ Λ
ϑοιντ σετ Λ

0012007

3,10 κγ

Στοσσϖερβινδερ ΞΛ
ϑοιντ σετ ΞΛ

0012241

3,65 κγ

∗ διεσερ Αρτικελ ιστ αυχη φρ διε ςερβινδυνγ δεσ ςερστρκυνγσπροφιλ µιτ δεν Κρανπροφιλεν Λ + ΞΛ ζυ ϖερωενδεν.
∗ τηισ ιτεµ χαν αλσο βε υσεδ το χοννεχτ τηε ΞΛ ρεινφορχεµεντ προφιλε το τηε Λ ανδ ΞΛ χρανε προφιλεσ.

Αυφηνγυνγεν δρφεν νιχητ µιττιγ βερ δεν Στο⇓ϖερβινδερν
ανγεβραχητ ωερδεν.
ΣΑ = 0,1 ξ ΑΑ (µαξ. 800 µµ/ µιν. 100 µµ)
ς 10|2011

Συσπενσιονσ µυστ νοτ βε ινσταλλεδ χεντερεδ το α ϕοιντσετ.
ΣΑ = 0,1 ξ ΑΑ (µαξ. 800 µµ/ µιν. 100 µµ)
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1.4.03

Κραντργεραυφηνγυνγ
Χρανε γιρδερ µουντινγ

0012008

0012009
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Μιτ δεν εεποσ−Κραντργεραυφηνγυνγεν βεφεστιγεν Σιε διε Κραν−
βρχκεν αν δεν Κρανβαηνεν.

Χρανε γιρδερσ χαν βε σεχυρεδ το τηε χρανε ρυνωαψσ υσινγ τηε
εεποσ χρανε γιρδερ µουντινγ.

∆ιεσε σπεζιελλε Αρτ δερ Αυφηνγυνγ ιστ γελενκιγ αβερ σπιελφρει υνδ
βιετετ δεµ Κραν υνδ δεµ Ανωενδερ δεν ντιγεν Φρειραυµ υµ
διε Αυφγαβε σο λειχητ ωιε µγλιχη ζυ ερλεδιγεν. ∆αβει σοργτ διε
γεναυε Εινπασσυνγ αλλερ Βαυτειλε ζυεινανδερ φρ δεν λειχητεν
υνδ ρυηιγεν Λαυφ, υναβηνγιγ ϖον δερ Ριχητυνγ δερ Κραφτειν−
ωιρκυνγ αυφ δασ Κρανσψστεµ.

Τηισ σπεχιαλ τψπε οφ συππορτ ισ φλεξιβλε βυτ ωιτηουτ πλαψ ανδ οφφερσ
τηε χρανε ανδ τηε υσερ συφφιχιεντ φρεεδοµ νεχεσσαρψ το χοµπλετε
τηε τασκ ασ εασιλψ ασ ποσσιβλε. Ατ τηε σαµε τιµε, τηε πρεχισε ιν−
τεγρατιον οφ αλλ χοµπονεντσ ενσυρεσ τηατ τηε σψστεµ ρυνσ θυιετλψ
ανδ σµοοτηλψ, ινδεπενδεντ οφ τηε διρεχτιον οφ φορχεσ αππλιεδ το
τηε χρανε σψστεµ.

Μιτ δερ Κραντργεραυφηνγυνγ κννεν βισ ζυ 600 κγ Λαστ αβ−
ωρτσ υνδ αυφωρτσ βερτραγεν ωερδεν.

∆οωνωαρδ ορ υπωαρδ λοαδσ οφ υπ το 600 κγ χαν βε τρανσφερρεδ
ωιτη τηε χρανε γιρδερ µουντινγ.

Σιε ιστ αλσο φρ εινφαχηε Κεττενζυγανωενδυνγεν, ωιε αυχη φρ
ανσπρυχησϖολλε Μανιπυλατορεν υνδ κοµπλιζιερτε Σχηραυβερειν−
ριχητυνγεν γλειχηερµα⇓εν ηερϖορραγενδ γεειγνετ.

Ιν οτηερ ωορδσ, ιτ ισ νοτ ονλψ περφεχτ φορ σιµπλε χηαιν ηοιστ απ−
πλιχατιονσ βυτ αλσο ουτστανδινγλψ συιταβλε φορ σοπηιστιχατεδ µα−
νιπυλατορσ ανδ χοµπλιχατεδ ελεϖατιον δεϖιχεσ.

Μιτ δερ 90° ςαριαντε ωερδεν νορµαλε Κρανβρχκεν ανγεβραχητ.
Μιτ δερ 0° ςαριαντε κννεν Σιε Τελεσκοπβρχκεν ανβινδεν.

Νορµαλ χρανε γιρδερσ αρε φιττεδ υσινγ τηε 90° ϖαριαντ.
Τελεσχοπιχ γιρδερσ χαν βε χρεατεδ υσινγ τηε 0° ϖαριαντ.

Βεζειχηνυνγ
∆εσιγνατιον

Αρτ.−Νρ.
Ιτεµ νο.

Γεωιχητ
Ωειγητ

Κραντργεραυφηνγυνγ 90°
Χρανε γιρδερ µουντινγ 90°

0012008

0,73 κγ

Κραντργεραυφηνγυνγ 0°
Χρανε γιρδερ µουντινγ 0°

0012009

0,73 κγ

Κραντργεραυφηνγυνγ υνιϖερσαλ 0°
Χρανε γιρδερ µουντινγ 0°

0012082

1,00 κγ
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1.4.04

Ενδανσχηλαγ
Ενδ στοπ

∆ερ φεστε Ενδανσχηλαγ µυσσ βει εεποσ−Κρανσψστεµεν ιµ−
µερ αν ϕεδεµ φρειεν Προφιλενδε εινγεσετζτ ωερδεν.

Τηε φιξεδ ενδ στοπ µυστ αλωαψσ βε φιττεδ το τηε φρεε ενδ οφ
αλλ προφιλεσ ιν τηε εεποσ χρανε σψστεµ.

∆υρχη δεν Ενδανσχηλαγ ωιρδ ζυϖερλσσιγ ειν υνβεαβσιχητιγτεσ
Ηεραυσφαλλεν δερ Φαηρωερκε υνδ δαµιτ αυχη δερ ζυ τρανσπορτιε−
ρενδεν Λαστ ϖερηινδερτ.

Τηε ενδ στοπ ρελιαβλψ πρεϖεντσ τηε τρολλεψσ ανδ τηυσ τηε λοαδ
το βε τρανσπορτεδ, φροµ ιναδϖερτεντλψ φαλλινγ ουτ οφ τηε ρυνωαψ.

Αυχη ωενν ειν ϖερστελλβαρερ Ανσχηλαγ εινγεβαυτ ιστ, µυσσ αµ
οφφενεν Προφιλενδε ιµµερ ειν φεστερ Ενδανσχηλαγ µοντιερτ σειν.

ς 10|2011

Εϖεν ιφ αν αδϕυσταβλε ενδ στοπ ισ φιττεδ, τηε οπεν ενδσ οφ τηε
προφιλε µυστ αλωαψσ ηαϖε α φιξεδ ενδ στοπ φιττεδ.

Βεζειχηνυνγ
∆εσιγνατιον

Αρτ.−Νρ.
Ιτεµ νο.

Γεωιχητ
Ωειγητ

Ενδανσχηλαγ φεστ ΞΣ
Ενδ στοπ φιξεδ ΞΣ

0012010

0,07 κγ

Ενδανσχηλαγ φεστ Σ−ΞΛ
Ενδ στοπ φιξεδ Σ−ΞΛ

0012011

0,10 κγ

Ενδανσχηλαγ ϖερστελλβαρ
Ενδ στοπ αδϕυσταβλε

0012012

0,19 κγ

Ενδανσχηλαγ γεδµπφτ
Ενδ στοπ βυφφερεδ

0012151

0,80 κγ
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1.4.05

Βοηρσχηαβλονε
∆ριλλινγ τεµπλατε

Ζυµ εινφαχηεν Ποσιτιονιερεν δερ Βοηρλχηερ δεσ Ενδανσχηλαγσ.

ς 10|2011

Εασψ ποσιτιονινγ οφ τηε δριλλ ηολε φορ ενδ στοπ φιξεδ.

Βεζειχηνυνγ
∆εσιγνατιον

Αρτ.−Νρ.
Ιτεµ νο.

Βοηρσχηαβλονε φρ Αρτ.−Νρ. 0012010 + 0012011
∆ριλλινγ τεµπλατε φορ Ιτεµ νο. 0012010 + 0012011

0012139

Γεωιχητ
Ωειγητ
0,04 κγ
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1.4.06

∆ιστανζιερυνγ
Σπαχερ

ς 10|2011

Μιτ δερ εεποσ−∆ιστανζιερυνγ ωερδεν ∆οππελβρχκεν αυφ εινεµ
φεστ δεφινιερτεν Αβστανδ γεηαλτεν.

∆ουβλε βριδγεσ αρε κεπτ ατ α φιξεδ διστανχε απαρτ υσινγ τηε
εεποσ σπαχερ.

Βει Βεστελλυνγ δερ ∆ιστανζιερυνγ µυσσ ιµµερ δασ Σπυρµα⇓ (Μιτ−
τεναβστανδ δερ Βρχκεν) ανγεγεβεν ωερδεν!

Ωηεν ορδερινγ σπαχερσ, τηε γαυγε (χεντρε διστανχε οφ τηε βριδγ−
εσ) µυστ αλωαψσ βε γιϖεν!

Βεζειχηνυνγ
∆εσιγνατιον

Αρτ.−Νρ.
Ιτεµ νο.

Σπυρµα⇓
Γαυγε

Γεωιχητ ινκλ. Προφιλ
Ωειγητ ινχλ. προφιλε

∆ιστανζιερυνγ Σ
Σπαχερ Σ

0012016

310 µµ − 1500 µµ

5,60 κγ

∆ιστανζιερυνγ Μ
Σπαχερ Μ

0012017

310 µµ − 1500 µµ

7,40 κγ

∆ιστανζιερυνγ Λ
Σπαχερ Λ

0012018

310 µµ − 1500 µµ

9,00 κγ

∆ιστανζιερυνγ ΞΛ
Σπαχερ ΞΛ

0012265

310 µµ − 1500 µµ

10,04 κγ
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1.4.07

Αυφβοχκυνγ
Ελεϖατιον µοδυλε

Μιτ εινερ εεποσ−Αυφβοχκυνγ ηεβεν Σιε Ιηρε Κρανβρχκε αυφ ειν
ηηερεσ Νιϖεαυ αν.

Τηε χρανε βριδγε χαν βε ραισεδ το α ηιγηερ λεϖελ υσινγ αν εεποσ
ελεϖατιον µοδυλε.

∆ιεσ ιστ µειστενσ βει Ηαλλεν οδερ ∆εχκενκονστρυκτιονεν µιτ βε−
γρενζτερ Ηηε δερ Φαλλ, οδερ ωενν ηοηε ∆υρχηφαηρτσηηεν φρ
Φλυρφρδερφαηρζευγε εινγεηαλτεν ωερδεν µσσεν.

Τηισ ισ υσυαλλψ τηε χασε, φορ ηαλλσ ορ χειλινγ χονστρυχτιονσ ωιτη
λιµιτεδ ηεαδροοµ ορ ωηεν ηιγη χλεαρανχεσ µυστ βε αδηερεδ το
φορ γρουνδ λεϖελ τρανσπορτατιον δεϖιχεσ.

Αλσ Στανδαρδ γεηρτ ζυ ϕεδεµ αλσ Βρχκε εινγεσεζτεν εεποσ−
Κρανπροφιλ εινε Αυφβοχκυνγ (ζ.Β. Βρχκε Κρανπροφιλ Μ − Αυφβο−
χκυνγ Μ). Ιν διεσεµ Φαλλ σινδ διε Υντερκαντεν ϖον Βαην υνδ
Βρχκε ιµµερ αυφ εινεµ Νιϖεαυ.

Α στανδαρδ χοµπονεντ οφ εϖερψ εεποσ χρανε προφιλε υσεδ ασ α
βριδγε ισ αν ελεϖατιον µοδυλε (ε.γ. βριδγε χρανε προφιλε Μ − ελ−
εϖατιον µοδυλε Μ). Ιν τηισ χασε, τηε βοττοµ εδγεσ οφ τηε ρυνωαψ
ανδ βριδγε αρε αλωαψσ ατ τηε σαµε λεϖελ.

Σιε κννεν αλλερδινγσ αυχη ανδερε Κοµβινατιονεν ρεαλισιερεν.
Ζυµ Βεισπιελ ειν Βρχκενπροφιλ Σ ιν εινερ Αυφβοχκυνγ ΞΛ. Ιν
διεσεµ Φαλλ βεωεγτ σιχη διε Υντερκαντε δεσ Βρχκενπροφιλσ 75
µµ βερ δερ δεσ Βαηνπροφιλσ.

Οτηερ χοµβινατιονσ χαν ηοωεϖερ αλσο βε ρεαλισεδ. Φορ εξαµπλε,
α βριδγε προφιλε Σ ιν αν ελεϖατιον µοδυλε ΞΛ. Ιν τηισ χασε, τηε
λοωερ εδγε οφ τηε βριδγε προφιλε µοϖεσ 75 µµ αβοϖε τηε ρυν−
ωαψ προφιλε.

Ανδερε Κοµβινατιονεν σινδ µγλιχη. Φραγεν Σιε υνσερε Μιτ−
αρβειτερ.

Οτηερ χοµβινατιονσ αρε αλσο ποσσιβλε. Πλεασε ασκ ουρ χονσυλταντ.

∆ιε Αυφβοχκυνγ κανν νιχητ ιν ϕεδεµ Φαλλ ζυσαµµεν µιτ δερ
εεποσ−Σταρραυφηνγυνγ κυρζ 0° εινγεσετζτ ωερδεν. Φραγεν Σιε
δεσηαλβ υνσερε Μιταρβειτερ φαλλσ Σιε διεσε βειδεν Προδυκτε κοµ−
βινιερεν µχητεν.

Τηε ελεϖατιον µοδυλε χαν νοτ αλωαψσ βε υσεδ ιν χονϕυνχτιον ωιτη
τηε εεποσ σηορτ ριγιδ µουντινγ 0°. Ιφ ψου ωιση το χοµβινε τηεσε
τωο χοµπονεντσ, πλεασε χονταχτ ουρ χονσυλταντ.
Τηε ελεϖατιον µοδυλε µυστ ονλψ βε υσεδ ιν χοµβινατιον ωιτη
αλυµινιυµ τρολλεψσ (ιτεµ νο. 0021024)!

∆ιε Αυφβοχκυνγ δαρφ νυρ ιν ςερβινδυνγ µιτ Αλυµινιυµφαηρ−
ωερκεν (Αρτικελ−Νρ. 0021024) εινγεσετζτ ωερδεν!

ς 10|2011

Βεζειχηνυνγ
∆εσιγνατιον

Αρτ.−Νρ.
Ιτεµ νο.

Ειγενγεωιχητ
Ωειγητ

Αυφβοχκυνγ ΞΣ (οηνε Φαηρωερκ)
Ελεϖατιον µοδυλε ΞΣ (εξχλ. τρολλεψσ)

0012188

8,90 κγ

Αυφβοχκυνγ Σ (οηνε Φαηρωερκ)
Ελεϖατιον µοδυλε Σ (εξχλ. τρολλεψσ)

0012189

11,80 κγ

Αυφβοχκυνγ Μ (οηνε Φαηρωερκ)
Ελεϖατιον µοδυλε Μ (εξχλ. τρολλεψσ)

0012190

13,50 κγ

Αυφβοχκυνγ Λ (οηνε Φαηρωερκ)
Ελεϖατιον µοδυλε Λ (εξχλ. τρολλεψσ)

0012191

15,20 κγ

Αυφβοχκυνγ ΞΛ (οηνε Φαηρωερκ)
Ελεϖατιον µοδυλε ΞΛ (εξχλ. τρολλεψσ)

0012272

17,10 κγ
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1.4.08

Αυφβοχκυνγ
Ελεϖατιον µοδυλε
Μιτ δερ Αυφβοχκυνγ κανν δασ Βρχκενπροφιλ ανγεηοβεν ωερδεν,
υµ Ηηε εινζυσπαρεν.

Ωιτη τηε ελεϖατιον µοδυλε, τηε βριδγε προφιλε χαν βε ραισεδ ιν
ορδερ το σαϖε ηειγητ.

∆ιε Αυφβοχκυνγ κανν νυρ µιτ Αλυµινιυµ Γαβελφαηρωερκεν
600|600 (0021024) εινγεσετζτ ωερδεν.

Ελεϖατιον µοδυλε χαν ονλψ βε αππλιεδ ωιτη χερταιν αλυµι−
νυµ γαβ τρολλεψσ 600|600 (0021024).

Κοµπατιβιλιττ δερ Αυφβοχκυνγεν:

Χοµπατιβιλιτψ οφ ελεϖατιον µοδυλε:

Αυφβοχκυνγ Τψπ ΞΣ  Προφιλ ΞΣ
Αυφβοχκυνγ Τψπ Σ  Προφιλ Σ
Αυφβοχκυνγ Τψπ Μ  Προφιλ Σ υνδ Μ
Αυφβοχκυνγ Τψπ Λ  Προφιλ Σ, Μ υνδ Λ
Αυφβοχκυνγ Τψπ ΞΛ  Προφιλ Σ, Μ, Λ υνδ ΞΛ

Ελεϖατιον µοδυλε τψπε ΞΣ  Προφιλε ΞΣ
Ελεϖατιον µοδυλε τψπε Σ  Προφιλε Σ
Ελεϖατιον µοδυλε τψπε Μ  Προφιλε Σ ανδ Μ
Ελεϖατιον µοδυλε τψπε Λ  Προφιλε Σ, Μ ανδ Λ
Ελεϖατιον µοδυλε τψπε ΞΛ  Προφιλε Σ, Μ, Λ ανδ ΞΛ

Λνγε δεσ αυφγεβοχκτεν Προφιλσ: Σπυρµα⇓ Βαην − 160 µµ
Ηηεννιϖεαυ Βρχκε: ωιε Βαην
Οβερστε Στρκοντυρ (Σχηραυβενκοπφ) 15 µµ βερ δερ Βαην
Αχητυνγ: νιχητ εινσετζβαρ µιτ Σταρραυφηνγυνγ κυρζ 0°
Λενγτη οφ ελεϖατεδ προφιλε: Γαυγε οφ τραχκ λεσσ 160 µµ.

12

660

500 (660-160)

Αυφβοχκυνγ Προφιλ Λ
αυχη κοµπατιβελ φρ Προφιλ ΞΣ, Σ υνδ Μ
Ελεϖατιον µοδυλε προφιλε Λ
ισ αλσο χοµπατιβλε φορ προφιλεσ ΞΣ, Σ ανδ Μ

ς 10|2011

Γλειχηεσ Ηηεννιϖεαυ, ωενν Βαηνπροφιλ, Αυφβοχκυνγ
υνδ Βρχκενπροφιλ ϖοµ γλειχηεν Τψπ σινδ
Τηε σαµε ηειγητ λεϖελ, ιφ τραχκ προφιλε, ελεϖατιον µοδυλε
ανδ βριδγε προφιλε αρε οφ τηε σαµε τψπε

∆υρχη διε Κοµβινατιον εινερ γρ⇓ερεν Αυφβοχκυνγ µιτ εινεµ
κλεινερεν Κρανπροφιλ κανν µαν ωειτερ Ηηε εινσπαρεν. Βει οβε−
ρερ Σκιζζε δαργεστελλτ διε Ηηεννιϖεαυσ δερ Προφιλε Λ, Μ υνδ Σ.

Τηε χοµβινατιον οφ α λαργερ ελεϖατιον µοδυλε, ωιτη α σµαλλερ
χρανε προφιλε χαν σαϖε αδδιτιοναλ ηειγητ. Τηε αβοϖε σκετχη σηοωσ
τηε ηειγητ λεϖελσ οφ τηε προφιλεσ Λ, Μ ανδ Σ.

Εβενφαλλσ ιστ εσ µγλιχη ιν δερ Κρανβαην ειν γρ⇓ερεσ Προφιλ αλσ
διε Αυφβοχκυνγ ζυ ϖερωενδεν, ωοµιτ µαν νυν µιτ δερ Σταρραυφ−
ηνγυνγ 0° αρβειτεν κανν.

Ιτ ισ αλσο ποσσιβλε το υσε α προφιλε λαργερ τηαν τηε ελεϖατιον µοδυλε
ιν τηε χρανε ραιλ, αλλοωινγ ονε το ωορκ ωιτη τηε ριγιδ συσπεν−
σιον 0°.
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1.4.09

ςερσχηλυσσπροφιλε
Χοϖερ προφιλε

ς 10|2011

Φρ Ρεινραυµανωενδυνγεν λιεφερτ εεποσ περφεκτ αυφ διε Κραν−
προφιλε αβγεστιµµε ςερσχηλυσσπροφιλε. εεποσ−Κρανσψστεµε ειγνεν
σιχη γενερελλ, ωεγεν δερ γρο⇓εν γλαττεν Αυ⇓ενφλχηεν δερ Κραν−
κοµπονεντεν, ηερϖορραγενδ φρ Ρεινραυµσψστεµε.

Φορ χλεαν ροοµ αππλιχατιονσ, εεποσ συππλιεσ χοϖερ προφιλεσ περ−
φεχτλψ µατχηεδ το τηε χρανε προφιλεσ. εεποσ χρανε σψστεµσ αρε
γενεραλλψ παρτιχυλαρλψ ωελλ συιτεδ φορ χλεαν ροοµ αππλιχατιονσ, δυε
το τηε λαργε, σµοοτη ουτερ συρφαχεσ οφ τηε χρανε χοµπονεντσ.

Ναχη ερφολγτερ Ινσταλλατιον δερ ςερσχηλυσσπροφιλε σινδ αλλε √φφ−
νυνγεν δερ Κρανπροφιλε βισ αυφ διε υντερε Αυστριττσφφνυνγ δαυ−
ερηαφτ ϖερσχηλοσσεν. Σταυβ, Σχηµυτζ υνδ ανδερε Παρτικελ κννεν
σιχη νυρ νοχη αυ⇓εν αβλαγερν, διε Προφιλε κννεν σο βεσονδερσ
εινφαχη γερεινιγτ ωερδεν.

Ωηεν τηε χοϖερ προφιλεσ ηαϖε βεεν συχχεσσφυλλψ ινσταλλεδ, αλλ οφ
τηε χρανε προφιλε οπενινγσ, ωιτη τηε εξχεπτιον οφ τηε βοττοµ
ουτλετ, αρε χλοσεδ οφφ περµανεντλψ. ∆υστ, διρτ ανδ οτηερ παρτιχλεσ
χαν ονλψ βυιλδ υπ ον τηε ουτερ συρφαχε, µακινγ ιτ παρτιχυλαρλψ
σιµπλε το χλεαν τηε προφιλεσ.

∆ιε ςερσχηλυσσπροφιλε σινδ σελβστϖερστνδλιχη ζυ αλλεν Προφιλτψπεν
κοµπατιβελ.

Τηε χοϖερ προφιλεσ αρε οφ χουρσε χοµπατιβλε ωιτη αλλ τψπεσ οφ
προφιλε.

Βεζειχηνυνγ
∆εσιγνατιον

Αρτ.−Νρ.
Ιτεµ νο.

ςερσχηλυσσπροφιλ οβερε Νυτ
Χοϖερ προφιλε φορ υππερ γροοϖε

0012111

ςερσχηλυσσπροφιλ σειτλιχηε Νυτ, 2000 µµ
Χοϖερ προφιλε φορ σιδεωισε γροοϖε, 2000 µµ

0012112
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1.4.10

Γεγενγεωιχητ
Χουντερωειγητ

Βει δεµ Εινσατζ εινερ Ενεργιεζυφυηρ, διε σειτλιχη αµ Προφιλ βε−
φεστιγτ ωιρδ, ωιε Καβελσχηλεππ εξτερν, Σχηλειφλειτυνγ οδερ Ενερ−
γιεκεττε, διεντ δασ Γεγενγεωιχητ δαζυ, δασ Κρανπροφιλ γεραδε
αυσζυριχητεν.
Βεζειχηνυνγ
∆εσιγνατιον

Αρτ.−Νρ.
Ιτεµ νο.

Ειγενγεωιχητ
Ωειγητ

Προ Γεγενγεωιχητ κννεν βισ ζυ 6 Πλαττεν εινγεσετζτ ωερδεν.
Προ χουντερωειγητ υπ το 6 πλατεσ χαν βε υσεδ.

Γεγενγεωιχητ φρ Προφιλ Σ
Χουντερωειγητ φορ προφιλε Σ

0012168

3,78 κγ

Γεγενγεωιχητ φρ Προφιλ Μ
Χουντερωειγητ φορ προφιλε Μ

0012196

4,85 κγ

Γεγενγεωιχητ φρ Προφιλ Λ
Χουντερωειγητ φορ προφιλε Λ

0012197

5,98 κγ

Βερεχηνυνγσβεισπιελ
Κρανσψστεµ 12 µ (Προφιλ Λ) ξ 9 µ (Προφιλ Σ) µιτ Σχηλειφλειτυνγ
Βαην: 12 ξ 0,9 = 10,8 Πλαττεν / 6 = 1,8
αλσο 2 Στχκ Γεγενγεωιχητε
Βρχκε: 9 ξ 1,6 = 14,4 Πλαττεν / 6 = 2,4
αλσο 3 Στχκ Γεγενγεωιχητε

Γεγενγεωιχητ φρ Προφιλ ΞΛ
Χουντερωειγητ φορ προφιλε ΞΛ

0012273

7,63 κγ

Μενγενεινπλανυνγ Γεγενγεωιχητε

ς 10|2011

Ιφ ενεργψ συππλιεσ αρε υσεδ, ωηιχη αρε σεχυρεδ το τηε σιδε οφ τηε
προφιλε, ε.γ. εξτερναλ τοωεδ χαβλε, δραγλινεσ ορ ενεργψ χηαινσ,
τηε χουντερωειγητ σερϖεσ το αλιγν τηε χρανε προφιλε.

Εξαµπλε χαλχυλατιον
Χρανε σψστεµ 12 µ (προφιλε Λ) ξ 9 µ (προφιλε Σ) ωιτη χονδυχτορ λινε
Ραιλ: 12 ξ 0.9 = 10.8 πλατεσ / 6 = 1.8 ι.ε. 2 πιεχεσ χουντερ−
ωειγητ Βριδγε: 9 ξ 1.6 = 14.4 πλατεσ / 6 = 2.4 ι.ε. 3 πιεχεσ
χουντερωειγητ

Χ−Σχηιενε
Χ−ραιλ

Μενγε
Θυαντιτψ

Ενεργιεκεττε
Ενεργψ χηαιν

Μενγε
Θυαντιτψ

Προφιλ Σ
Προφιλε Σ

2,0 Πλαττεν/ Μετερ
2,0 πλατεσ / µετερ

Προφιλ Σ
Προφιλε Σ

5,7 Πλαττεν/ Μετερ
5,7 πλατεσ / µετερ

Προφιλ Μ
Προφιλε Μ

1,5 Πλαττεν/ Μετερ
1,5 πλατεσ / µετερ

Προφιλ Μ
Προφιλε Μ

4,2 Πλαττεν/ Μετερ
4,2 πλατεσ / µετερ

Προφιλ Λ
Προφιλε Λ

1,1 Πλαττεν/ Μετερ
1,1 πλατεσ / µετερ

Προφιλ Λ
Προφιλε Λ

3,2 Πλαττεν/ Μετερ
3,2 πλατεσ / µετερ

Προφιλ ΞΛ
Προφιλε ΞΛ

0,9 Πλαττεν/ Μετερ
0,9 πλατεσ / µετερ

Προφιλ ΞΛ
Προφιλε ΞΛ

2,6 Πλαττεν/ Μετερ
2,6 πλατεσ / µετερ

Σχηλειφλειτυνγ
Χονδυχτορ λινε

Μενγε
Θυαντιτψ

Σπιραλσχηλαυχη αυφ Σειλ
Ενεργψ βψ ηοσε

Μενγε
Θυαντιτψ

Προφιλ Σ
Προφιλε Σ

1,6 Πλαττεν/ Μετερ
1,6 πλατεσ / µετερ

Προφιλ Σ
Προφιλε Σ

0,3 Πλαττεν/ Μετερ
0,3 πλατεσ / µετερ

Προφιλ Μ
Προφιλε Μ

1,1 Πλαττεν/ Μετερ
1,1 πλατεσ / µετερ

Προφιλ Μ
Προφιλε Μ

0,2 Πλαττεν/ Μετερ
0,2 πλατεσ / µετερ

Προφιλ Λ
Προφιλε Λ

0,9 Πλαττεν/ Μετερ
0,9 πλατεσ / µετερ

Προφιλ Λ
Προφιλε Λ

0,2 Πλαττεν/ Μετερ
0,2 πλατεσ / µετερ

Προφιλ ΞΛ
Προφιλε ΞΛ

0,7 Πλαττεν/ Μετερ
0,7 πλατεσ / µετερ

Προφιλ ΞΛ
Προφιλε ΞΛ

0,2 Πλαττεν/ Μετερ
0,2 πλατεσ / µετερ
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1.4.11

Ρχκζυγ Τελεσκοπβρχκε
Πυλλβαχκ τελεσχοπε γιρδερ

Σολλ διε υντερε Κρανσχηιενε εινερ Τελεσκοπβρχκε ζυρχκγεζο−
γεν ωερδεν, βιετετ σιχη δασ Σετ φρ δεν Εινζυγ δεσ Προφιλσ αν.
Ιν διεσεµ Σετ ιστ ειν Φεδερζυγβαλανχερ ινκλυσιϖε δεν βεντιγτεν
Βεφεστιγυνγσµατεριαλεν εντηαλτεν. ∆ασ Σετ ιστ εινσετζβαρ βει δεν
Προφιλεν Σ, Μ, Λ υνδ ΞΛ.

ς 10|2011

Ιφ τηε λοωερ χρανε ραιλσ οφ α τελεσχοπε γιρδερ αρε ρετραχτεδ, τηε σετ
ισ οφφερεδ φορ πυλλινγ ιν τηε προφιλε. Α σπρινγ βαλανχερ ινχλυδινγ
αλλ ρεθυιρεδ σεχυρινγ µατεριαλ ισ χονταινεδ ιν τηισ σετ. Τηε σετ
µαψ βε υσεδ φορ τηε προφιλεσ Σ, Μ, Λ ανδ ΞΛ.

Βεζειχηνυνγ
∆εσιγνατιον

Αρτ.−Νρ.
Ιτεµ νο.

Ρχκζυγ Τελεσκοπβρχκε περ Φεδερζυγβαλανχερ
Πυλλβαχκ τελεσχοπε γιρδερ υσινγ τηε σπρινγ βαλανχερ

0012209

εεποσ γµβη | Αλυµινιυµ χρανε σψστεµσ | Ενσελσκαµπ 3−5 | ∆−51674 Ωιεηλ Μαριενηαγεν | Τελ.: +49 2261 54637−0 | Φαξ: −29 | ινφο≅εεποσ.δε
Τεχηνισχηε ⊗νδερυνγε ϖορβεηαλτεν. Βιλδερ κννεν ϖοµ Οριγιναλ αβωειχηεν | Συβϕεχτ το τεχηνιχαλ µοδιφιχατιονσ. Ιµαγεσ χαν διφφερ φροµ οριγιναλ.

ωωω.εεποσ.δε
ΖΥΒΕΗ√Ρ | ΕΘΥΙΠΜΕΝΤ

1.4.12

Αβστανδηαλτερ Κρανβρχκεν
Στανδ−οφφ γιρδερ

Μσσεν ζωει Κρανβρχκεν, ωελχηε ιν εινεµ Σψστεµ µοντιερτ
σινδ, διστανζιερτ ωερδεν, κανν ηιερφρ υνσερ Στανδαρδ ∆ισταν−
ζιερυνγσσετ γενυτζτ ωερδεν. ∆ιεσεσ ιστ ιν Λνγεν ϖον 500 βισ
3.000 µµ ϖερφγβαρ.

Ιφ τωο χρανε βριδγεσ ωηιχη αρε µουντεδ ον ονε σψστεµ ρεθυιρε
διστανχινγ, ουρ στανδαρδ διστανχινγ σετ χαν βε υσεδ φορ τηισ
πυρποσε. Τηισ ισ αϖαιλαβλε ιν λενγτησ οφ 500 το 3,000 µµ.
Ωε αλσο οφφερ λαργερ λενγτησ ον ρεθυεστ.

Αυφ Ανφραγε βιετεν ωιρ Ιηνεν αυχη γρ⇓ερε Λνγεν αν.

ς 10|2011

Βεζειχηνυνγ
∆εσιγνατιον

Αρτ.−Νρ.
Ιτεµ νο.

Λνγε
Γαυγε

Γεωιχητ
Ωειγητ

∆ιστανζιερυνγ Κρανβρχκεν, µαξ. 3000 µµ
Στανδ−οφφ γιρδερ, µαξ. 3000 µµ

0021029

500 − 3000 µµ

5,00 κγ − 10,00 κγ
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1.4.13

Σιχηερυνγσσψστεµε
Σαφετψ σψστεµσ

Ιν εινιγεν Ωερκεν, βερωιεγενδ ιν δερ Αυτοµοβιλινδυστριε, ωερ−
δεν γρυνδστζλιχη βει Λειχητκρανσψστεµεν Σιχηερυνγσσψστεµε
ϖοργεσχηριεβεν. Αυσ διεσεν Γρυνδ ηατ εεποσ ηιερφρ Στανδαρδ−
κοµπονεντεν εντωιχκελτ.
∆ρει ϖερσχηιεδενε Σιχηερυνγσελεµεντε σινδ αλσ Στανδαρδ βε−
στελλβαρ:
− Σιχηερυνγ Προφιλ
(ηιερ ωιρδ διε Κρανβαην µιτ δεµ δαρβερ λιεγενδεν Σταηλ−
βαυ µιτ εινεµ Εδελσταηλσειλ ϖερβυνδεν)
− Σιχηερυνγ Κρανβρχκε
(σιχηερε ςερβινδυνγ ζωισχηεν Βαην υνδ Βρχκε)
− Σιχηερυνγ Φαηρωαγεν
(Σιχηερυνγ γεγεν ηεραυσφαλλεν δερ ιµ Φαηρωερκ εινγε−
ηνγτεν Λαστ)

ς 10|2011

Τηερε αρε νο λεγαλ ρεθυιρεµεντσ φορ σαφετψ σψστεµσ βυτ τηεψ χαν
βε υσεδ ατ χυστοµερσ ρεθυεστ.
Τηρεε στανδαρδ σαφετψ δεϖιχεσ αρε αϖαιλαβλε φορ ορδερ:
− προφιλε σαφετψ δεϖιχε
(ιν τηισ χασε τηε χρανε ρυνωαψ ισ χοννεχτεδ το τηε στεελ
χονστρυχτιον αβοϖε ιτ)
− χρανε γιρδερ σαφετψ δεϖιχε
(σεχυρε χοννεχτιον βετωεεν τηε ρυνωαψ ανδ τηε γιρδερ)
− τρολλεψ σαφετψ δεϖιχε
(σεχυρεσ τηε λοαδ το πρεϖεντ ιτ φροµ φαλλινγ ουτ οφ τηε τρολλεψ)

Βεζειχηνυνγ
∆εσιγνατιον

Αρτ.−Νρ.
Ιτεµ νο.

Γεωιχητ προ Σατζ
Ωειγητ

Σιχηερυνγ Προφιλ
Σαφετψ σψστεµ προφιλε

0012081

1,02 κγ

Σιχηερυνγ Κρανβρχκε
Σαφετψ σψστεµ γιρδερ

0012192

1,42 κγ

Σιχηερυνγ Φαηρωαγεν
Σαφετψ σψστεµ τρολλεψ

0022007

0,56 κγ
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1.5.01

Φλαχηλειτυνγ
Φλατ χαβλε
Βεζειχηνυνγ
∆εσιγνατιον

Αρτ.−Νρ.
Ιτεµ νο.

Ειγενγεωιχητ
Ωειγητ

Φλαχηλειτυνγ 4Γ1,5
Φλατ χαβλε 4Γ1,5

0038500

0,13 κγ

Φλαχηλειτυνγ 5Γ1,5
Φλατ χαβλε 5Γ1,5

0038501

0,16 κγ

Βεζειχηνυνγ
∆εσιγνατιον

Αρτ.−Νρ.
Ιτεµ νο.

Ειγενγεωιχητ
Ωειγητ

Ρυνδλειτυνγ 4Γ1,5
Ρουνδ χαβλε 4Γ1,5

0038502

0,13 κγ

Ρυνδλειτυνγ 5Γ1,5
Ρουνδ χαβλε 5Γ1,5

0038503

0,16 κγ

Αρτ.−Νρ.
Ιτεµ νο.

Ειγενγεωιχητ
Ωειγητ

Ρυνδλειτυνγ
Ρουνδ χαβλε

Κλεµµδοσε
Χοννεχτιον βοξ
Βεζειχηνυνγ
∆εσιγνατιον

Κλεµµδοσε Προφιλ ΞΣ−ΞΛ
0031041
Χοννεχτιον βοξ προφιλε ΞΣ−ΞΛ

0,11 κγ

∆ιε Κλεµµδοσε ωιρδ βει αλλεν Κρανσψστεµεν εινγεσετζτ, ωελχηε
µιτ Στροµ ϖερσοργτ ωερδεν. ∆ιε εινζυπλανενδε Μενγε ριχητετ σιχη
ναχη δερ Ανζαηλ δερ Κρανβρχκεν. Αν ϕεδε Κρανβρχκε κοµµτ
εινε Κλεµµδοσε.
Τηε χοννεχτιον βοξ ισ υσεδ φορ αλλ χρανε σψστεµσ συππλιεδ ωιτη
ελεχτριχιτψ. Τηε αµουντ το βε πλαννεδ φορ ισ βασεδ ον τηε νυµβερ
οφ χρανε βριδγεσ. Εαχη χρανε βριδγε ρεχειϖεσ α χοννεχτιον βοξ.

Κρανηαυπτσχηαλτερ
Μαιν σωιτχη
Βεζειχηνυνγ
∆εσιγνατιον

Αρτ.−Νρ.
Ιτεµ νο.

Ειγενγεωιχητ
Ωειγητ

Κρανηαυπτσχηαλτερ
Μαιν σωιτχη

0038504

0,35 κγ

∆ερ Κρανηαυπτσχηαλτερ γεηρτ εβενφαλλσ ζυ ϕεδεµ Κρανσψστεµ,
ωελχηεσ Ενεργιεζυφυηρ περ Στροµ ηατ. Προ Κρανσψστεµ κοµµτ ειν
Ηαυπτσχηαλτερ ζυµ Εινσατζ.
Τηε µαιν σωιτχη ισ αλσο παρτ οφ τηε χρανε σψστεµ ωηιχη ρεχειϖεσ
ενεργψ βψ ελεχτριχιτψ συππλψ. Ονε µαιν σωιτχη ισ υσεδ περ χρανε
σψστεµ.
ς 10|2011

εεποσ γµβη | Αλυµινιυµ χρανε σψστεµσ | Ενσελσκαµπ 3−5 | ∆−51674 Ωιεηλ Μαριενηαγεν | Τελ.: +49 2261 54637−0 | Φαξ: −29 | ινφο≅εεποσ.δε
Τεχηνισχηε ⊗νδερυνγε ϖορβεηαλτεν. Βιλδερ κννεν ϖοµ Οριγιναλ αβωειχηεν | Συβϕεχτ το τεχηνιχαλ µοδιφιχατιονσ. Ιµαγεσ χαν διφφερ φροµ οριγιναλ.

ωωω.εεποσ.δε
ΕΝΕΡΓΙΕ | ΕΝΕΡΓΨ

1.5.02

Καβελσχηλεππ ιντερν
Ενεργψ βψ τρολλεψσ ινσιδε

Καβελωαγεν
Χαβλετρολλεψ

0031006

0031007

0031008

Βεζειχηνυνγ
∆εσιγνατιον

Αρτ.−Νρ.
Ιτεµ νο.

Ειγενγεωιχητ
Ωειγητ

Καβελωαγεν φρ Φλαχηκαβελ
Χαβλετρολλεψ φλατ χαβλε

0031006

0,16 κγ

Καβελωαγεν φρ Σχηλαυχη (¬ 10−16 µµ)
Χαβλετρολλεψ ηοσε (¬ 10−16 µµ)

0031007

0,18 κγ

Καβελωαγεν φρ Σχηλαυχη (¬ 17−25 µµ)
Χαβλετρολλεψ ηοσε (¬ 17−25 µµ)

0031046

0,20 κγ

Καβελωαγεν φρ Σχηλαυχη (¬ 26−36 µµ)
Χαβλετρολλεψ ηοσε (¬ 26−36 µµ)

0031047

0,25 κγ

Καβελωαγεν µιτ Βανδ (¬ < 90 µµ)
Χαβλετρολλεψ στραπ (¬ < 90 µµ)

0031008

0,16 κγ

∆ιε Μενγεν δερ εινζυσετζενδεν Καβελωαγεν ωερδεν ϖοµ Αυσ−
λεγυνγστοολ ϖοργεγεβεν. Εβενφαλλσ σινδ δορτ αυχη διε ϖερβλει−
βενδεν ςερφαηρωεγε ερσιχητλιχη.

Τηε θυαντιτψ οφ τηε χαβλε χαρσ ισ προϖιδεδ βψ τηε δεσιγν τοολ. Τηε
ρεµαινινγ τραϖελ ρουτεσ χαν βε ϖιεωεδ ηερε τοο.

Ενδκλεµµε
Ενδ φιξ

0031003

ς 10|2011

0031004

0031005

Βεζειχηνυνγ
∆εσιγνατιον

Αρτ.−Νρ.
Ιτεµ νο.

Ειγενγεωιχητ
Ωειγητ

Ενδκλεµµε φρ Φλαχηκαβελ
Ενδ φιξ φλατ χαβλε

0031003

0,22 κγ

Ενδκλεµµε φρ Σχηλαυχη (¬ 10−16 µµ)
Ενδ φιξ ηοσε (¬ 10−16 µµ)

0031004

0,23 κγ

Ενδκλεµµε φρ Σχηλαυχη (¬ 17−25 µµ)
Ενδ φιξ ηοσε (¬ 17−25 µµ)

0031048

0,25 κγ

Ενδκλεµµε φρ Σχηλαυχη (¬ 26−36 µµ)
Ενδ φιξ ηοσε (¬ 26−36 µµ)

0031049

0,30 κγ

Ενδκλεµµε µιτ Βανδ (¬ < 90 µµ)
Ενδ φιξ στραπ (¬ < 90 µµ)

0031005

0,21 κγ
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1.5.03

Μιτνεηµερ
Τοωινγ αρµ

0031000

0031002

0031002

Βεζειχηνυνγ
∆εσιγνατιον

Αρτ.−Νρ.
Ιτεµ νο.

Ειγενγεωιχητ
Ωειγητ

Μιτνεηµερ φρ Φλαχηκαβελ
Τοωινγ αρµ φλατ χαβλε

0031000

0,13 κγ

Μιτνεηµερ φρ Σχηλαυχη (¬ 10−16 µµ)
Τοωινγ αρµ ηοσε (¬ 10−16 µµ)

0031001

0,14 κγ

Μιτνεηµερ φρ Σχηλαυχη (¬ 17−25 µµ)
Τοωινγ αρµ ηοσε (¬ 17−25 µµ)

0031050

0,16 κγ

Μιτνεηµερ φρ Σχηλαυχη (¬ 26−36 µµ)
Τοωινγ αρµ ηοσε (¬ 26−36 µµ)

0031051

0,21 κγ

Μιτνεηµερ µιτ Βανδ (¬ < 90 µµ)
Τοωινγ αρµ στραπ (¬ < 90 µµ)

0031002

0,12 κγ

Βεζειχηνυνγ
∆εσιγνατιον

Αρτ.−Νρ.
Ιτεµ νο.

Ειγενγεωιχητ
Ωειγητ

Αυφσατζ φρ Σχηλαυχη, εινζελν (¬ 10−16 µµ)
Τοπ παρτ φορ τυβε (¬ 10−16 µµ)

0031012

0,07 κγ

Αυφσατζ φρ Σχηλαυχη, εινζελν (¬ 17−25 µµ)
Τοπ παρτ φορ τυβε (¬ 17−25 µµ)

0031040

0,06 κγ

Αυφσατζ φρ Σχηλαυχη, εινζελν (¬ 26−36 µµ)
Τοπ παρτ φορ τυβε (¬ 26−36 µµ)

0031031

0,11 κγ

Σχηλαυχηαυφσατζ
Τοπ παρτ φορ τυβε

ς 10|2011
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1.5.04

Καβελσχηλεππ εξτερν
Ενεργψ βψ τρολλεψσ εξτερν

Χ−Σχηιενε
Χ−Ραιλ

Βεζειχηνυνγ
∆εσιγνατιον

Αρτ.−Νρ.
Ιτεµ νο.

Ειγενγεωιχητ
Ωειγητ

Χ−Σχηιενε, 1000 µµ
Χ−Ραιλ, 1000 µµ

0080001

1,17 κγ

Χ−Σχηιενε, 2000 µµ
Χ−Ραιλ, 2000 µµ

0080002

2,34 κγ

Χ−Σχηιενε, 3000 µµ
Χ−Ραιλ, 3000 µµ

0080003

3,51 κγ

Χ−Σχηιενε, 4000 µµ
Χ−Ραιλ, 4000 µµ

0080004

4,68 κγ

Χ−Σχηιενε, 5000 µµ
Χ−Ραιλ, 5000 µµ

0080005

5,85 κγ

Χ−Σχηιενε, 6000 µµ
Χ−Ραιλ, 6000 µµ

0080006

7,02 κγ

Ηαλτεωινκελ Χ−Σχηιενενηαλτερ
Φαστενερ συππορτ βραχκετ Χ−Ραιλ

ς 10|2011

Βεζειχηνυνγ
∆εσιγνατιον

Αρτ.−Νρ.
Ιτεµ νο.

Ειγενγεωιχητ
Ωειγητ

Ηαλτεωινκελ Χ−Σχηιενενηαλτερ, Προφιλ Σ
Φαστενερ συππορτ βραχκετ Χ−Ραιλ Προφιλε Σ

0080007

0,21 κγ

Ηαλτεωινκελ Χ−Σχηιενενηαλτερ, Προφιλ Μ
Φαστενερ συππορτ βραχκετ Χ−Ραιλ Προφιλε Μ

0080008

0,23 κγ

Ηαλτεωινκελ Χ−Σχηιενενηαλτερ, Προφιλ Λ
Φαστενερ συππορτ βραχκετ Χ−Ραιλ Προφιλε Λ

0080009

0,25 κγ

Ηαλτεωινκελ Χ−Σχηιενενηαλτερ, Προφιλ ΞΛ
Φαστενερ συππορτ βραχκετ Χ−Ραιλ Προφιλε ΞΛ

0080019

0,38 κγ
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1.5.05

Ζυβεηρ Χ−Σχηιενε
Εθυιπµεντ Χ−Ραιλ

ς 10|2011

0080010

0080011

0080012

0080013

0080014

0080015

Βεζειχηνυνγ
∆εσιγνατιον

Αρτ.−Νρ.
Ιτεµ νο.

Ειγενγεωιχητ
Ωειγητ

Σχηιενενηαλτερ Χ−Σχηιενε
Συππορτ βραχκετ Χ−Ραιλ

0080010

0,18 κγ

Σχηιενενϖερβινδερ Χ−Σχηιενε
Χουπλεε Χ−Ραιλ

0080011

0,29 κγ

Ενδανσχηλαγ Χ−Σχηιενε
Ενδ στοπ Χ−Ραιλ

0080012

0,06 κγ

Ενδκαππε Χ−Σχηιενε
Ενδ χαπ Χ−Ραιλ

0080013

0,01 κγ

Καβελωαγεν Χ−Σχηιενε φρ Φλαχηκαβελ
Χαβλε τρολλεψ φορ Χ−Ραιλ

0080014

0,15 κγ

Ενδκλεµµε Χ−Σχηιενε
Ενδ φιξ Χ−Ραιλ

0080015

0,17 κγ
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1.5.06

Σπιραλσχηλαυχη
Ενεργψ βψ ηοσε

ς 10|2011

Βεζειχηνυνγ
∆εσιγνατιον

Αρτ.−Νρ.
Ιτεµ νο.

Βεφεστιγυνγσσετ
Ωιρε βραχκετσ

0070001

∆ραητσειλ (4 µµ)
Ωιρε (4 µµ)

0070002

Σπιραλσχηλαυχη (ςερφαηρωεγ ανγεβεν)
Σπιραλ ηοσε (πλεασε δεχλαρε τραϖερσε πατη)

0070003

Κυππλυνγσστεχκερ
Χουπλινγ πλυγ

0070008

Κυππλυνγσδοσε
Χουπλινγ σοχκετ

0070007
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1.5.07

Ενεργιεκεττε
Ενεργψ χηαιν

0035001

0035002

0035003

Βεζειχηνυνγ
∆εσιγνατιον

Αρτ.−Νρ.
Ιτεµ νο.

Ειγενγεωιχητ
Ωειγητ

Ενεργιεκεττε ιγυσ
(Ιννενβρειτε: 57 µµ, Ιννενηηε: 25 µµ, Ραδιυσ: 55 µµ
ανδερε Αυσφηρυνγεν αυφ Ανφραγε (λνγερε Λιεφερζειτ))
Ενεργψ χηαιν ιγυσ (ινδισε ωιδτη: 57 µµ, ινσιδε ηιγητ: 25 µµ, ραδιυσ: 55 µµ
οτηερ τψπεσ ον ινθυιρψ (λονγ δελιϖερψ τιµε))

0035001

0,90 κγ

Ανσχηλυσσελεµεντ οηνε Κεττενκαµµ
Χοννεχτιον ελεµεντ ωιτηουτ χαβλε φιξινγ

0035002

0,03 κγ

Ανσχηλυσσελεµεντ µιτ Κεττενκαµµ
Χοννεχτιον ελεµεντ ωιτη χαβλε φιξινγ

0035003

0,03 κγ

Ενεργιεκεττεν Μιτνεηµερ
Τοωινγ αρµ φορ ενεργψ

ς 10|2011

Βεζειχηνυνγ
∆εσιγνατιον

Αρτ.−Νρ.
Ιτεµ νο.

Ειγενγεωιχητ
Ωειγητ

Ενεργιεκεττενµιτνεηµερ
(φρ Γελενκφαηρωερκ ΠΑ+ΑΛ)
Τοωινγ αρµ φορ ενεργψ χηαιν
(φορ ηινγε τρολλεψ ΠΑ+ΑΛ)

0035004

0,38 κγ

Ενεργιεκεττενµιτνεηµερ
(φρ Γαβελφαηρωερκ ΠΑ+ΑΛ)
Τοωινγ αρµ φορ ενεργψ χηαιν
(φορ γαβ τρολλεψ ΠΑ+ΑΛ)

0035031

0,61 κγ
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1.5.08

Ενεργιεκεττενωαννε
Χηαιν τραψ

ς 10|2011

Βεζειχηνυνγ
∆εσιγνατιον

Αρτ.−Νρ.
Ιτεµ νο.

Ειγενγεωιχητ
Ωειγητ

Ενεργιεκεττενωαννε 2000 µµ
Χηαιν τραψ 2000 µµ

0035008

8,60 κγ

Ενεργιεκεττενωαννε 3000 µµ
Χηαιν τραψ 3000 µµ

0035009

13,10 κγ

Ωαννενηαλτερ Σ
Φαστενερ φορ χηαιν τραψ Σ

0035005

0,21 κγ

Ωαννενηαλτερ Μ
Φαστενερ φορ χηαιν τραψ Μ

0035006

0,23 κγ

Ωαννενηαλτερ Λ
Φαστενερ φορ χηαιν τραψ Λ

0035007

0,25 κγ

Ωαννενηαλτερ ΞΛ
Φαστενερ φορ χηαιν τραψ ΞΛ

0035045

0,38 κγ
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1.5.09

Κυνστστοφφσχηλειφλειτυνγ
Ενεργψ βψ χονδυχτορ λινε

ς 10|2011

Βεζειχηνυνγ
∆εσιγνατιον

Αρτ.−Νρ.
Ιτεµ νο.

Γεωιχητ
Ωειγητ

Κυνστστοφφσχηλειφλειτυνγ 1000 µµ
Χονδυχτορ λινε 1000 µµ

0060001

1,35 κγ

Κυνστστοφφσχηλειφλειτυνγ 2000 µµ
Χονδυχτορ λινε 2000 µµ

0060002

2,70 κγ

Κυνστστοφφσχηλειφλειτυνγ 3000 µµ
Χονδυχτορ λινε 3000 µµ

0060003

4,05 κγ

Κυνστστοφφσχηλειφλειτυνγ 4000 µµ
Χονδυχτορ λινε 4000 µµ

0060004

5,40 κγ
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1.5.10

Μιτνεηµερ φρ Σχηλειφλειτυνγ
Τοωινγ αρµ φορ χονδυχτορ λινε
0060014

0060023

Βεζειχηνυνγ
∆εσιγνατιον

Αρτ.−Νρ.
Ιτεµ νο.

Ειγενγεωιχητ
Ωειγητ

Μιτνεηµερ φρ Σχηλειφλειτυνγ Σ (φρ Γελενκφαηρωερκε ΠΑ+ΑΛ)
Τοωινγ αρµ φορ χονδυχτορ λινε Σ (φορ ηινγε τρολλεψ ΠΑ+ΑΛ)

0060014

0,30 κγ

Μιτνεηµερ φρ Σχηλειφλειτυνγ Μ (φρ Γελενκφαηρωερκε ΠΑ+ΑΛ)
Τοωινγ αρµ φορ χονδυχτορ λινε Μ (φορ ηινγε τρολλεψ ΠΑ+ΑΛ)

0060016

0,36 κγ

Μιτνεηµερ φρ Σχηλειφλειτυνγ Λ (φρ Γελενκφαηρωερκε ΠΑ+ΑΛ)
Τοωινγ αρµ φορ χονδυχτορ λινε Λ (φορ ηινγε τρολλεψ ΠΑ+ΑΛ)

0060017

0,42 κγ

Μιτνεηµερ φρ Σχηλειφλειτυνγ ΞΛ (φρ Γελενκφαηρωερκε ΠΑ+ΑΛ)
Τοωινγ αρµ φορ χονδυχτορ λινε ΞΛ (φορ ηινγε τρολλεψ ΠΑ+ΑΛ)

0060036

0,57 κγ

Μιτνεηµερ φρ Σχηλειφλειτυνγ Σ (φρ Γαβελφαηρωερκε ΠΑ+ΑΛ)
Τοωινγ αρµ φορ χονδυχτορ λινε Σ (φορ γαβ τρολλεψ ΠΑ+ΑΛ)

0060023

0,49 κγ

Μιτνεηµερ φρ Σχηλειφλειτυνγ Μ (φρ Γαβελφαηρωερκε ΠΑ+ΑΛ)
Τοωινγ αρµ φορ χονδυχτορ λινε Μ (φορ γαβ τρολλεψ ΠΑ+ΑΛ)

0060024

0,55 κγ

Μιτνεηµερ φρ Σχηλειφλειτυνγ Λ (φρ Γαβελφαηρωερκε ΠΑ+ΑΛ)
Τοωινγ αρµ φορ χονδυχτορ λινε Λ (φορ γαβ τρολλεψ ΠΑ+ΑΛ)

0060025

0,61 κγ

Μιτνεηµερ φρ Σχηλειφλειτυνγ ΞΛ (φρ Γαβελφαηρωερκε ΠΑ+ΑΛ)
Τοωινγ αρµ φορ χονδυχτορ λινε ΞΛ (φορ γαβ τρολλεψ ΠΑ+ΑΛ)

0060037

0,84 κγ

Ηαλτεωινκελ φρ Σχηλειφλειτυνγ
Φαστενερ χονδυχτορ λινε

ς 10|2011

Βεζειχηνυνγ
∆εσιγνατιον

Αρτ.−Νρ.
Ιτεµ νο.

Γεωιχητ
Ωειγητ

Ηαλτεωινκελ φρ Σχηλειφλειτυνγ Σ
Φαστενερ χονδυχτορ λινε Σ

0060018

0,14 κγ

Ηαλτεωινκελ φρ Σχηλειφλειτυνγ Μ
Φαστενερ χονδυχτορ λινε Μ

0060019

0,18 κγ

Ηαλτεωινκελ φρ Σχηλειφλειτυνγ Λ
Φαστενερ χονδυχτορ λινε Λ

0060020

0,22 κγ

Ηαλτεωινκελ φρ Σχηλειφλειτυνγ ΞΛ
Φαστενερ χονδυχτορ λινε ΞΛ

0060035

0,35 κγ
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1.5.11

Ζυβεηρ Κυνστστοφφσχηλειφλειτυνγ
Εθυιπµεντ χονδυχτορ λινε

ς 10|2011

0060005

0060008

0060006

0060009

0060007

0060012

Βεζειχηνυνγ
∆εσιγνατιον

Αρτ.−Νρ.
Ιτεµ νο.

Γεωιχητ
Ωειγητ

Στο⇓αβδεχκκαππε
ϑοιντ χαπ

0060005

0,10 κγ

Γλειταυφηνγυνγ
Σλιδινγ ηανγερ

0060006

0,10 κγ

Φεσταυφηνγυνγ
Φιξιποιντ ηανγερ

0060007

0,13 κγ

Ενδκαππε
Ενδ χαπ

0060008

0,12 κγ

Κοπφεινσπεισυνγ
Ενδ φεεδ

0060009

0,22 κγ

Στο⇓εινσπεισυνγ
Λινε φεεδ

0060010

0,76 κγ

Στροµαβνεηµερωαγεν
Χολλεχτορ

0060012

0,66 κγ

Αυσβαυτειλστχκ
Ρεµοϖινγ σεχτιον

0060021

3,40 κγ
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2. ΕΙΝΣΧΗΥΒΠΡΟΦΙΛ
Μιτ δεµ εεποσ Εινσχηυβπροφιλ λασσεν σιχη
αλτε Ηνγεβαηνσψστεµε µιτ ιηρεν Σταηλ−
σχηιενεν αυφωερτεν υνδ κοστενγνστιγ ζυ
µοδερνεν Λειχητλαυφ−Κρανσψστεµεν µοδι−
φιζιερεν.
Ηνγεβαηνσψστεµε αυσ Σταηλβλεχη−Σχηιε−
νεν ερφορδερν ιµ ςεργλειχη ζυ Σψστεµεν αυσ

Αλυµινιυµ γρ⇓ερε Βεδιενκρφτε υνδ ωερ−
δεν αυφγρυνδ ϖον ςερσχηλει⇓ δερ Σχηιενεν
υνδ Φαηρωερκεν νιχητ γεραδε λεισερ. Μιτ
δεµ Εινσχηυβπροφιλ αυσ Αλυµινιυµ κννεν
ηερκµµλιχηε Σταηλσψστεµε νυν εινφαχη
µοδερνισιερτ ωερδεν. Λαστεν λασσεν σιχη
δαµιτ κινδερλειχητ υνδ εργονοµισχη βεωε−
γεν, οηνε ζυ ϖερκλεµµεν.

2. ΣΛΙ∆Ε−ΙΝ ΠΡΟΦΙΛΕ
Τηε σλιδε−ιν προφιλε φροµ εεποσ εναβλεσ ολδ−
στψλε οϖερηεαδ ρυνωαψ σψστεµσ, ωιτη τηειρ
στεελ ραιλσ, το βε υπγραδεδ ιντο µοδερν,
σµοοτη−ρυννινγ χρανε σψστεµσ.
Οϖερηεαδ χρανε σψστεµσ υσινγ στεελ ραιλσ
ρεθυιρε γρεατερ οπερατινγ φορχεσ τηαν σψσ−
τεµσ βυιλτ φροµ αλυµινιυµ, ανδ τηεψ αρε νοτ

ς 10|2011

Αλυµινιυµ Κρανσψστεµε
Αλυµινιυµ χρανε σψστεµσ

εξαχτλψ θυιετ−ρυννινγ ιν ϖιεω οφ τηε ωεαρ το
ωηιχη τηε ραιλσ ανδ τρολλεψσ αρε εξποσεδ.
Τηε νεω αλυµινιυµ σλιδε−ιν προφιλε νοω
µακεσ ιτ ποσσιβλε το µοδερνιζε χονϖεντιον−
αλ στεελ σψστεµσ. Εργονοµιχ χονϖεψινγ οφ
λοαδσ ωιτηουτ ϕαµµινγ ισ νοω χηιλδσ πλαψ
ασ α ρεσυλτ.
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ΕΙΝΣΧΗΥΒΠΡΟΦΙΛ | ΣΛΙ∆Ε−ΙΝ ΠΡΟΦΙΛΕ

2.1.01

Εινσχηυβπροφιλ
Σλιδε−ιν προφιλε

ς 10|2011

Ειγενσχηαφτεν
Φεατυρε

Βεσχηρειβυνγ
∆εσχριπτιον

Εινσχηυβπροφιλ
Σλιδε−ιν προφιλε

Αρτ.−Νρ.
Ιτεµ νο.

Ειγενγεωιχητ
Ωειγητ

ΕΝ ΑΩ 6063 Τ66
Αλυµινιυµ Ελοξαλ Νατυρ
Νατυριαλ αλυµινιυµ
ανοδισεδ

Λ= 1000 µµ

0011081

4,60 κγ

Ματεριαλ
Ματεριαλ δατα

Λ= 2000 µµ

0011082

9,20 κγ

Λ= 3000 µµ

0011083

13,80 κγ

Ειγενγεωιχητ
Ωειγητ

4,6 κγ/µ

Λ= 4000 µµ

0011084

18,40 κγ

Λ= 5000 µµ

0011085

23,00 κγ

Λ= 6000 µµ

0011086

27,60 κγ
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2.2.01

Εινσχηυβπροφιλ Φαηρωερκ
Σλιδε−ιν προφιλε τρολλεψ

ς 10|2011

Βεζειχηνυνγ
∆εσιγνατιον

Αρτ.−Νρ.
Ιτεµ νο.

µαξ. Λαστ αυφωρτσ
µαξ. Λαστ αβωρτσ
µαξ. δοωνλοαδ λοαδ µαξ. υπωαρδ λοαδ

Ειγενγεωιχητ
Ωειγητ

Γαβελφαηρωερκ ΣΤ 600/600
Ηινγε τρολλεψ ΣΤ 600/600

0021059

600 κγ

2,30 κγ

600 κγ
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2.2.01

Εινσχηυβπροφιλ Ζυβεηρ
Σλιδε−ιν προφιλε εθυιπµεντ

ς 10|2011

Βεζειχηνυνγ
∆εσιγνατιον

Αρτ.−Νρ.
Ιτεµ νο.

Ειγενγεωιχητ
Ωειγητ

Στο⇓ϖερβινδυνγ
ϑοιντ σετ

0012049

2,30 κγ

Ενδανσχηλαγ
Ενδ στοπ

0012296

1,00 κγ

Βοηρσχηαβλονε
∆ριλλινγ τεµπλατε

0012295

0,04 κγ

Καβελωαγεν Εινσχηυβπροφιλ Φλαχηκαβελ
Χαβλε τρολλεψσ σλιδε−ιν προφιλε φλατ χαβλε

0031056

0,50 κγ

Καβελωαγεν Εινσχηυβπροφιλ Σχηλαυχη
Χαβλε τρολλεψσ σλιδε−ιν προφιλε ηοσε

0031057

0,80 κγ

Καβελωαγεν Εινσχηυβπροφιλ Βανδ
Χαβλε τρολλεψσ σλιδε−ιν προφιλε προφιλε στραπ

0031055

0,70 κγ
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3. ΣΧΗΩΕΝΚΚΡΑΝΕ
∆ιε Σχηωενκκρανε φολγεν δερ εεποσ Βαυ−
καστεν−Πηιλοσοπηιε. Εσ κννεν Αυσλεγερ ϖον
2 βισ 6 µ Λνγε, αβγεστυφτ ιν 50 χµ Σχηριτ−
τεν υνδ εινερ Τραγλαστ ϖον βισ ζυ 500 κγ
ρεαλισιερτ ωερδεν.
Σονδερλνγεν σινδ εβενφαλλσ κειν Προβλεµ.
ςερφγβαρ ιστ δασ Σψστεµ αλσ Συλεν− υνδ
Ωανδσχηωενκκραν.

∆ιε Μονταγε δεσ Σχηωενκκρανεσ γελινγτ
ιν κρζεστερ Ζειτ: ∆ιε Συλε ωιρδ µιτ Ηοχη−
λαστανκερν ιµ Βοδεν βεφεστιγτ, ωοφρ ιν δερ
Ρεγελ κειν Φυνδαµεντ βεντιγτ ωιρδ∗. ∆α
διε ςερβινδυνγεν δεσ Αυσλεγερπροφιλσ υνδ
δερ Αβσπαννυνγ µιττελσ Βολζεν ερφολγεν ιστ
εινε σχηνελλε Ινσταλλατιον δερ Σχηωενκειν−
ηειτ µγλιχη.
∗Μινδεστϖοραυσσετζυνγ σιεηε τεχηνισχηε
Υντερλαγεν

3. ΣΛΕΩΙΝΓ ϑΙΒ ΧΡΑΝΕΣ
Τηε σλεωινγ ϕιβ χρανε ισ βασεδ ον τηε χρανε
προφιλεσ ανδ φολλοωσ τηε µοδυλαρ δεσιγν
πηιλοσοπηψ. ϑιβ λενγτησ οφ βετωεεν 2 ανδ
6 µ χαν βε ρεαλισεδ, ιν ινχρεµεντσ οφ 50
χµ ανδ α λοαδ−χαρρψινγ χαπαχιτψ οφ υπ το
500 κγ. Σπεχιαλ λενγτησ αρε αλσο αϖαιλαβλε.
Τηε σψστεµ ισ αϖαιλαβλε ασ α χολυµν ορ ωαλλ
σλεωινγ χρανε.

ς 10|2011

Αλυµινιυµ Κρανσψστεµε
Αλυµινιυµ χρανε σψστεµσ

Τηε σλεωινγ χρανε χαν βε ινσταλλεδ ιν α
ϖερψ σηορτ τιµε. Τηε ποστ ισ σεχυρεδ το τηε
γρουνδ βψ µεανσ οφ ηιγη περφορµανχε αν−
χηορσ, ωηιχη δο νοτ υσυαλλψ ρεθυιρε φουνδα−
τιονσ. Ασ τηε χοννεχτιονσ βετωεεν τηε ϕιβ
προφιλε ανδ τηε γυψ αρε χαρριεδ ουτ υσινγ
βολτσ τηεν ιτ ισ ποσσιβλε το ινσταλλ τηε σλεωινγ
υνιτ θυιχκλψ.
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ΣΧΗΩΕΝΚΚΡΑΝΕ | ΣΛΕΩΙΝΓ ϑΙΒ ΧΡΑΝΕΣ

3.1.01

Συλενσχηωενκκραν
Σλεωινγ ϕιβ χρανε, χολυµν

∆ατεν

∆ατα

 Μαξ. Αυσλεγερλνγε 6.000 µµ
 Μαξ. Τραγφηιγκειτ 500 κγ
 Στανδαρδ Ηακενµα⇓ 2.600 µµ

 µαξ. ϕιβ λενγτη 6,000 µµ
 µαξ. χαπαχιτψ 500 κγ
 στδ. ηιγη οφ ηοοκ 2,600 µµ

Ηιγηλιγητσ

Ηιγηλιγητσ

 Αυσφηρυνγ αλσ Συλεν− υνδ Ωανδσχηωενκκραν
 Ιννοϖατιϖε Προφιλαυφναηµεν φρ οπτιµαλε
Προφιλβελαστυνγ υνδ γερινγστε ∆υρχηβιεγυνγ
 Αβσολυτ λειχητ δρεηενδερ νευαρτιγερ
Σχηωενκµεχηανισµυσσ
 ςιερ ϖερσχηιεδενε Κρανπροφιλε φρ οπτιµαλεσ Πρεισ−
Λειστυνγσϖερηλτνισ υνδ γερινγστε Βεωεγυνγσκρφτε
 Στανδαρδ εεποσ Κεττενζγε
 Εινφαχηε υνδ σχηνελλε Μονταγε
 Κραν−Ηαυπτσχηαλτερ ιν δερ Συλε ιντεγριερτ

 αϖαιλαβλε ασ χολυµν− ανδ ωαλλ µουντεδ ϕιβ χρανε
 ιννοϖατιϖε αχχεπτανχε οφ προφιλε φορ οπτιµαλ φορχε
οφ τηε προφιλεσ ανδ λοω δεφλεχτιον
 αβσολυτλψ σµοοτη ροτατινγ
 φουρ διφφερεντ προφιλεσ φορ αν οπτιµαλ πριχε περφορµανχε
ανδ λοω µοµεντσ φορ µοϖινγ
 στανδαρδ εεποσ χηαιν ηοιστσ
 εασψ ανδ θυιχκ ινσταλλατιον
 µαιν σωιτχη ιντεγρατεδ ιν χολυµν

Λιεφερυµφανγ
 ελεκτρισχηε Αυσρστυνγ (Καβελωαγεν υνδ Καβελ)
 Ηαυπτσχηαλτερ
 Γαβελφαηρωερκ φρ Ηυβγερτ
 Βεφεστιγυνγσµατεριαλ φρ Συλε

ς 10|2011

Σχοπε οφ δελιϖερψ
 ελεχτριχαλ εθυιπµεντ (χαβλε τρολλεψσ ανδ χαβλεσ)
 Μαιν σωιτχηεσ
 Γαβ τρολλεψ φορ λιφτινγ εθυιπµεντ
 Ινσταλλατιον µατεριαλ φορ χολυµνσ

Βεζειχηνυνγ
∆εσιγνατιον

Αυσλεγερλνγε
ϑιβ λενγτη

Αρτ.−Νρ.
Ιτεµ νο.

Συλενσχηωενκκραν 125 κγ
Σλεωινγ ϕιβ χρανε, χολυµν 125 κγ

2000 µµ − 6000 µµ

0120046 − 0120054

Συλενσχηωενκκραν 160 κγ
Σλεωινγ ϕιβ χρανε, χολυµν 160 κγ

2000 µµ − 6000 µµ

0120010 − 0120018

Συλενσχηωενκκραν 250 κγ
Σλεωινγ ϕιβ χρανε, χολυµν 250 κγ

2000 µµ − 6000 µµ

0120019 − 0120027

Συλενσχηωενκκραν 320 κγ
Σλεωινγ ϕιβ χρανε, χολυµν 320 κγ

2000 µµ − 6000 µµ

0120028 − 0120036

Συλενσχηωενκκραν 500 κγ
Σλεωινγ ϕιβ χρανε, χολυµν 500 κγ

2000 µµ − 6000 µµ

0120037 − 0120045
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3.2.01

Ωανδσχηωενκκραν
Σλεωινγ ϕιβ χρανε, ωαλλ

ς 10|2011

∆ατεν

∆ατα

 Μαξ. Αυσλεγερλνγε 6.000 µµ
 Μαξ. Τραγφηιγκειτ 500 κγ

 µαξ. ϕιβ λενγτη 6,000 µµ
 µαξ. χαπαχιτψ 500 κγ

Λιεφερυµφανγ

Σχοπε οφ δελιϖερψ

 ελεκτρισχηε Αυσρστυνγ (Καβελωαγεν υνδ Καβελ)
 Ηαυπτσχηαλτερ
 Γαβελφαηρωερκ φρ Ηυβγερτ

 ελεχτριχαλ εθυιπµεντ (χαβλε τρολλεψσ ανδ χαβλεσ)
 Μαιν σωιτχηεσ
 Γαβ τρολλεψ φορ λιφτινγ εθυιπµεντ

Βεζειχηνυνγ
∆εσιγνατιον

Αυσλεγερλνγε
ϑιβ λενγτη

Αρτ.−Νρ.
Ιτεµ νο.

Ωανδσχηωενκκραν 125 κγ
Σλεωινγ ϕιβ χρανε, ωαλλ 125 κγ

2000 µµ − 6000 µµ

0120210 − 0120218

Ωανδσχηωενκκραν 160 κγ
Σλεωινγ ϕιβ χρανε, ωαλλ 160 κγ

2000 µµ − 6000 µµ

0120219 − 0120227

Ωανδσχηωενκκραν 250 κγ
Σλεωινγ ϕιβ χρανε, ωαλλ 250 κγ

2000 µµ − 6000 µµ

0120228 − 0120236

Ωανδσχηωενκκραν 320 κγ
Σλεωινγ ϕιβ χρανε, ωαλλ 320 κγ

2000 µµ − 6000 µµ

0120237 − 0120245

Ωανδσχηωενκκραν 500 κγ
Σλεωινγ ϕιβ χρανε, ωαλλ 500 κγ

2000 µµ − 6000 µµ

0120246 − 0120254
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4. ΗΕΒΕΖΕΥΓΕ
Αν δασ εεποσ Κρανσψστεµ λασσεν σιχη ϖερ−
σχηιεδενε Ελεκτροκεττενζγε, Μανιπυλατο−
ρεν, Ωερκστχκαυφναηµεν υσω. µοντιερεν,
αυφ δεµ Μαρκτ ϖερφγβαρ σινδ.
διε αυ

∆ερ εεποσ Κεττενζυγ βερζευγτ µιτ κοµ−
πακτεν Βαυµα⇓εν υνδ Ηυβγεσχηωινδιγ−
κειτεν βισ 20 µ/µιν υνδ Τραγφηιγκειτεν
βισ 1000 κγ.

4. ΛΙΦΤΙΝΓ ΥΝΙΤΣ
ςαριουσ ελεχτριχαλ χηαιν ηοιστσ, µανιπυλα−
τορσ, τοολ µουντινγσ ετχ. χαν βε ατταχηεδ το
τηε εεποσ χρανε σψστεµ ιν αχχορδανχε ωιτη
ιτσ ρεθυιρεδ υσε.

ς 10|2011

Αλυµινιυµ Κρανσψστεµε
Αλυµινιυµ χρανε σψστεµσ

Τηε εεποσ χηαιν ηοιστ χονϖινχεδ ωιτη χοµ−
παχτ διµενσιονσ ανδ λινεαρ σπεεδσ υπ το 20
µ / µιν ανδ λοαδ χαπαχιτιεσ υπ το 1000 κγ.
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ωωω.εεποσ.δε
ΗΕΒΕΖΕΥΓΕ | ΛΙΦΤΙΝΓ ΥΝΙΤΣ

4.1.01

Ελεκτροκεττενζυγ
Χηαιν ηοιστ

Αβµεσσυνγεν [µµ]
Μεασσυρε [µµ]
Αρτ.−Νρ.
Ιτεµ νο.

α1

α2

α3

α4

β1

β2

β3

χ1

χ2

χ3

η1

0120402

246

281

146

40

309

155

22

164

53

398

369

0120403

246

281

164

40

309

155

22

164

53

398

408

0120404

246

281

146

40

309

155

22

164

53

398

377

0120405

246

281

146

40

309

155

22

164

53

398

377

0120406

246

281

169

40

309

155

22

164

53

398

417

0120407

246

281

146

40

309

155

22

164

53

398

369

0120408

246

281

146

40

309

155

22

164

53

398

369

0120409

246

281

146

40

309

155

22

164

53

398

377

Τραγφηιγκειτ
Χαπαχιτψ

Ηυβγεσχηωινδιγκειτ
Λιφτινγ σπεεδ

ΦΕΜ/ ΙΣΟ
ΦΕΜ/ ΙΣΟ

Αρτ.−Νρ.
Ιτεµ νο.

80 κγ

12,5 + 3 µ/µιν

3µ/ Μ6

0120407

80 κγ

20 + 5 µ/µιν

1Αµ/ Μ4

0120408

125 κγ

8 + 2 µ/µιν

3µ/ Μ6

0120402

125 κγ

12,5 + 3 µ/µιν

1Αµ/ Μ6

0120407

125 κγ

20 + 5 µ/µιν

2µ/ Μ5

0120409

160 κγ

8 + 2 µ/µιν

2µ/ Μ5

0120402

160 κγ

12,5 + 3 µ/µιν

1Βµ/ Μ3

0120407

160 κγ

20 + 5 µ/µιν

1Αµ/ Μ4

0120409

250 κγ

4 + 1 µ/µιν

3µ/ Μ6

0120403

250 κγ

8 + 2 µ/µιν

1Βµ/ Μ3

0120402

250 κγ

12,5 + 3 µ/µιν

1Αµ/ Μ4

0120405

320 κγ

4 + 1 µ/µιν

2µ/ Μ5

0120403

320 κγ

8 + 2 µ/µιν

2µ/ Μ5

0120404

320 κγ

12,5 + 3 µ/µιν

1Βµ/ Μ3

0120405

500 κγ

4 + 1 µ/µιν

1Βµ/ Μ3

0120403

500 κγ

8 + 2 µ/µιν

1Βµ/ Μ3

0120404

1000 κγ

4 + 1 µ/µιν

1Βµ/ Μ3

0120406

Ανδερε Αυσφηρυνγεν αυφ Ανφραγε.
Οτηερ δεσιγνσ ον ρεθυεστ.
ς 10|2011
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4.2.01

Κατζραηµεν
Τραϖελινγ φραµε

ς 10|2011

Βεζειχηνυνγ
∆εσιγνατιον

Αρτ.−Νρ.
Ιτεµ νο.

Ειγενγεωιχητ
Ωειγητ

Κατζραηµεν Κεττενζυγ
Τραϖελινγ φραµε φορ χηαιν ηοιστ

0021026

10,20 κγ

∆ερ Κατζραηµεν διεντ ζυµ Εινηνγεν εινεσ Κεττενζυγσ ιν εινε
Ζωεισχηιενενβαην οδερ Ζωειτργερβρχκε. ∆ερ Κατζραηµεν
σελβστ ωιρδ µιττελσ Γαβελφαηρωερκεν (ΠΑ οδερ ΑΛ) αν δασ ϕεωει−
λιγε εεποσ Κρανπροφιλ ανγεβυνδεν.

Τηε τραϖελινγ φραµε σερϖεσ το συσπενδ α χηαιν ηοιστ ιν α δουβλε−
ραιλ ρυνωαψ ορ δουβλε−γιρδερ βριδγε. Τηε τραϖελινγ φραµε ιτσελφ
ισ χοννεχτεδ το τηε ρελεϖαντ εεποσ χρανε προφιλε βψ µεανσ οφ
γαβ−τρολλεψσ (ΠΑ ορ ΑΛ).

Σονδεραυσφηρυνγεν σινδ µγλιχη, ζυµ Βεισπιελ ηοχηγεσετζτε
Κεττενζγε.

Σπεχιαλ δεσιγνσ αρε ποσσιβλε, ε.γ. ηιγη−µουντεδ χηαιν ηοιστσ.
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5. ΗΥΒΑΧΗΣΕ
∆ιε εεποσ Ηυβαχησε βασιερτ αυφ δεµ Αλυµι−
νιυµ−Βαυκαστενσψστεµ υνδ ωιρδ ωαηλωεισε
ελεκτρισχη οδερ πνευµατισχη βετριεβεν.
∆ιε εινζελνεν Συλενελεµεντε βεστεηεν
αυσ ηοχηβελαστβαρεν, στρανγγεπρεσστεν
Αλυµινιυµ−Προφιλεν. ∆ιε Κυγελλαγερ δερ
ναχηστελλβαρεν Φηρυνγσσττελ λαυφεν αυφ
ηοχηπρζισεν, γεηρτετεν Ρυνδστηλεν υνδ
ερρειχηεν δαµιτ ηερϖορραγενδε Λαυφειγεν−
σχηαφτεν υνδ ϖερσχηλει⇓αρµεν Βετριεβ.

Αυφγρυνδ διεσερ σπεζιελλεν εεποσ−Φηρυνγ
φυνκτιονιερτ διε Ηυβαχησε µιτ ιηρεµ Ζωει−
οδερ ∆ρειφαχη−Τελεσκοπ αβσολυτ σπιελφρει.
Σελβστ αυ⇓ερµιττιγε Λαστεν βισ 2500 Νµ
ωερδεν σιχηερ γεηανδελτ.
Αυφ Ωυνσχη ιστ ειν Ηυβ ϖον βισ ζυ µεηρε−
ρεν Μετερν µγλιχη. Αν διε αυ⇓ενλιεγεν−
δεν, ιτεµ−κοµπατιβλεν, Νυτεν λασσεν σιχη
Ανβαυτεν, ωιε ζυµ Βεισπιελ Ενεργιεκεττεν,
εινφαχη βεφεστιγεν.

5. ΛΙΦΤΙΝΓ ΑΞΙΣ
Τηε εεποσ λιφτινγ αξισ βυιλδ ον τηε αλυµι−
νυµ χονστρυχτιον κιτ ανδ χαν βε οπερατεδ
ειτηερ ελεχτριχαλλψ ορ πνευµατιχαλλψ.
Τηε ινδιϖιδυαλ χολυµν ελεµεντσ αρε µαδε
υσινγ α ηιγηλψ στρεσσαβλε, εξτρυδεδ αλυµινι−
υµ αλλοψ ανδ ηαϖε βεεν χονχειϖεδ σπεχιφι−
χαλλψ φορ λιφτινγ αππλιχατιονσ ωιτη εχχεντριχ
λοαδσ. Τηε ρολλινγ ελεµεντσ ον τηε αδϕυστ−
αβλε γυιδεσ ρυν ον ϖερψ πρεχισελψ γρουνδ
ανδ ηαρδενεδ ρουνδ στεελ ροδσ ιν ορδερ το
αχηιεϖε τηε ηιγηεστ λοαδ−βεαρινγ χαπαχιτψ
ωηιλε ρυννινγ εξτρεµελψ θυιετλψ. Τηε σπεχιαλ

ς 10|2011

Αλυµινιυµ Κρανσψστεµε
Αλυµινιυµ χρανε σψστεµσ

δεσιγν οφ τηε γυιδε υνιτσ τηατ ωερε δεϖελ−
οπεδ φορ τηισ αππλιχατιον µεανσ τηατ τηε
βεαρινγσ αρε συβϕεχτεδ το ιδεαλ λοαδσ ατ αλλ
τιµεσ, ωηιχη λεαδσ το τηε λοωεστ ποσσιβλε
ωεαρ. Τηε λιφτινγ χολυµν αβσορβσ τορθυε οφ
υπ το 2500 Νµ ωηιλε ρεµαινινγ αβσολυτελψ
φρεε οφ πλαψ. Τηε λιφτινγ ον τηε εντιρε υνιτ ισ
χοντινυουσλψ αδϕυσταβλε ανδ α τοταλ λενγτη
οφ σεϖεραλ µετρεσ ισ ποσσιβλε. Ιντεριορ ανδ
εξτεριορ νοτχηεσ (ιτεµ−χοµπατιβλε) µεαν
τηατ ανψ αδδιτιονσ χαν βε σεχυρεδ το αλλ λιφτ−
ινγ σεγµεντσ.
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ΗΥΒΑΧΗΣΕ | ΛΙΦΤΙΝΓ ΑΞΙΣ

5.1.01

Ηυβαχησε ελεκτρισχη
Λιφτινγ αξισ ελεχτριχαλ

Βεζειχηνυνγ
∆εσιγνατιον

Αρτ.−Νρ.
Ιτεµ νο.

Ηυβαχησε ελεκτρισχη
Λιφτινγ αξισ ελεχτριχαλ

0012650 − 0012652

∆ατεν

∆ατα

− Εινβαυµα⇓ υνδ Ηυβ ινδιϖιδυελλ αβστιµµβαρ
− Τραγφηιγκειτ 500 κγ, ηηερε Λαστεν αυφ Ανφραγε
− βισ ζυ 2500 Νµ ∆ρεηµοµενταυφναηµε βει αυ⇓ερµιττιγεν
Κρφτεν
− Ηυββεωεγυνγ ελεκτρισχη, οπτιοναλ πνευµατισχη

−
−
−
−

Ηιγηλιγητσ
−
−
−
−
−

ηοχη βελαστβαρ, αυχη βει αυ⇓ερµιττιγεν Λαστεν
σπιελφρει
ωαρτυνγσαρµ
στυφενλοσ εινστελλβαρε Ηυβγεσχηωινδιγκειτεν
αυ⇓ενλιεγενδε ιτεµ Νυτεν

Λιεφερυµφανγ
− κοµπλεττ αυφγεβαυτε Ηυβαχησε ινκλ. Ηυβµοτορ υνδ
Φαηρραηµεν

ς 10|2011

ασσεµβλψ διµενσιον ανδ στροκε χαν βε χονφιγυρεδ ινδιϖιδυαλλψ
λιφτινγ Χαπαχιτψ 500 κγ, ηιγηερ λοαδσ ον ρεθυεστ
υπ το 2500Νµ τορθυε ωιτη οφφ−χεντερ λοαδσ
στροκε βψ ελεχτριχ δριϖε, πνευµατιχ λιφτινγ οπτιοναλ

Ηιγηλιγητσ
−
−
−
−
−

ηιγη λοαδ χαπαχιτψ εϖεν ωιτη οφφ−χεντερ λοαδσ
ζερο βαχκλαση
λοω−µαιντενανχε υνιτ
φυλλψ αδϕυσταβλε λιφτινγ σπεεδ
εξτεριορ ιτεµ σλοτσ

Σχοπε οφ δελιϖερψ
− χοµπλετελψ ασσεµβλεδ λιφτινγ αξισ ινχλυδινγ δριϖε ανδ χραβ
φραµε

εεποσ γµβη | Αλυµινιυµ χρανε σψστεµσ | Ενσελσκαµπ 3−5 | ∆−51674 Ωιεηλ Μαριενηαγεν | Τελ.: +49 2261 54637−0 | Φαξ: −29 | ινφο≅εεποσ.δε
Τεχηνισχηε ⊗νδερυνγε ϖορβεηαλτεν. Βιλδερ κννεν ϖοµ Οριγιναλ αβωειχηεν | Συβϕεχτ το τεχηνιχαλ µοδιφιχατιονσ. Ιµαγεσ χαν διφφερ φροµ οριγιναλ.

ωωω.εεποσ.δε

8. ΣΟΝΣΤΙΓΕ ∆ΟΚΥΜΕΝΤΕ
Ειν εεποσ Κρανσψστεµ αυσζυλεγεν γελινγτ
εινφαχη υνδ σχηνελλ βερ στανδαρδισιερτε Αν−
φραγεφορµυλαρε. Βεδιενερφρευνδλιχηε Τοολσ
υνδ Προδυκτδατεν ιν 2∆ υνδ 3∆ σοργεν φρ
Φρευδε βει δερ Αρβειτ µιτ εεποσ Προδυκτεν.

∆αµιτ Σιε εσ βεσονδερσ λειχητ ηαβεν,
στελλεν ωιρ αλλε Ινφορµατιονεν αυφ υνσερερ
Ηοµεπαγε ζυµ ∆οωνλοαδ ζυρ ςερφγυνγ.

8. ΟΤΗΕΡ ∆ΟΧΥΜΕΝΤΣ
Αν εεποσ χρανε σψστεµ ρεθυεστ φορµσ χαν
βε δοωνλοαδεδ εασιλψ ανδ θυιχκλψ. Οπερα−
τορ−φριενδλψ τοολσ ανδ προδυχτ δατα ιν 2∆
ανδ 3∆ µακεσ ωορκινγ ωιτη εεποσ Προδυχτσ
εασψ ανδ φυν

ς 10|2011

Αλυµινιυµ Κρανσψστεµε
Αλυµινιυµ χρανε σψστεµσ

Το µακε τηε τηινγσ εσπεχιαλλψ εασψ φορ ψου
ωε προϖιδε ψου αλλ τηε ινφορµατιον ον ουρ
ωεβσιτε φορ δοωνλοαδ.
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ΣΨΣΤΕΜΑΥΣΛΕΓΥΝΓ | ∆ΕΣΙΓΝ ΠΡΙΝΧΙΠΛΕΣ

8.1.01

Ειν−/ Ζωειτργερκραν
Σινγλε−/ δουβλε χρανε

1.

3.
Σταηλτργερ
Στεελ γιρδερ

Αυφηνγεαβστανδ ΑΑ
Συσπενσιον διστανχε ΑΑ

Κρανβαην
Χρανεωαψ
Κρανβρχκε
Χρανε

2.

4.

1.

1.

Αυφηνγυνγ
(ιν διεσερ Κονφιγυρατιον εινε Πενδελαυφηνγυνγ Στανδαρδ)

Συσπενσιον
(ιν τηισ χονφιγυρατιον α φλεξιβλε συσπενσιον στανδαρδ)

2.

2.

Γελενκφαηρωερκ
µιτ µοντιερτεµ Σιχηερυνγσσψστεµ Κρανβρχκε

Ηινγε τρολλεψ
ωιτη µουνδεδ φαλλ προτεχτιον

3.

3.

Γελενκφαηρωερκ
µιτ Κραντργερ−Αυφηνγυνγ (ηιερ Κραντργερ−Αυφηνγυνγ 90°)

Ηινγε τρολλεψ
ωιτη χρανε γιρδερ συσπενσιον (ιν τηισ χασε χρανε γιρδερ συσπεν−
σιον 90°)

4.
Προφιλαβσχηλυσσ σοωιε Ενδανσχηλαγ φεστ

4.
Ενδ χοϖερ ανδ φιξεδ ενδ στοπ

ς 10|2011
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8.1.02

Ειν−/ Ζωειτργερκραν
Σινγλε−/ δουβλε χρανε

5.

ς 10|2011

5.

5.

∆ιστανζιερυνγ ΖΤΚ

Σπαχερ φορ δουβλε χρανε

Κρανβαην  ηιερ 0° ζυρ ∆εχκενκονστρυκτιον αυφγεηανγεν

Τραχκ ιν τηε σαµε οριεντατιον ασ τηε στεελ βεαµ (0°)
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ΣΨΣΤΕΜΑΥΣΛΕΓΥΝΓ | ∆ΕΣΙΓΝ ΠΡΙΝΧΙΠΛΕΣ

8.1.03

Αυφγεβοχκτεσ Σψστεµ
Ελεϖατεδ σψστεµ

6.

7.

6.

6.

Αυφβοχκυνγ
µιτ Γαβελφαηρωερκεν ΑΛ

Ελεϖατιον µοδυλε
ωιτη γαβ−τρολλεψσ ΑΛ

7.

7.

Γαβελφαηρωερκ

Γαβ−τρολλεψ

∆ιε Αυφβοχκυνγ δαρφ νυρ ιν ςερβινδυνγ µιτ Αλυµινιυµφαηρ−
ωερκεν εινγεσετζτ ωερδεν.

ς 10|2011

Τηε ελεϖατιον µοδυλε µυστ ονλψ βε υσεδ ιν χοµβινατιον ωιτη
αλυµινιυµ τρολλεψσ!
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8.1.04

0
0

ΗΤ

ςΤ

ΒΣ

ΒΣ − 2

+2

Αυφηνγετολερανζεν
Τολερανχεν ρεθυιρεµεντσ

ς 10|2011

ΒΣ = Παραλλελιττσ− Τολερανζ δερ Κρανβαηνεν
ΒΣ = Σπυρµα⇓ ± 2 µµ
ςΤ = ϖερτικαλε Τολερανζ
ςΤ = Προφιλλνγε [µµ]  1600
ΗΤ = ηοριζονταλε Τολερανζ
ΗΤ = ± 2 µµ

ΒΣ = παραλλελισµ τολερανχε οφ τηε χρανεωαψ
ΒΣ = γαυγε εξαχτνεσσ ± 2 µµ
ςΤ = ϖερτιχαλ τολερανχε
ςΤ = Προφιλελενγτη [µµ]  1600
ΗΤ = ηοριζονταλ τολερανχε
ΗΤ = ± 2 µµ

Αλλε Μα⇓ανγαβεν σινδ εµπφοηλενε Ριχητωερτε.

Αλλ διµενσιονσ αρε ρεχοµµενδεδ γυιδελινε ϖαλυεσ!
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ΣΨΣΤΕΜΑΥΣΛΕΓΥΝΓ | ∆ΕΣΙΓΝ ΠΡΙΝΧΙΠΛΕΣ

8.1.05

Αυφηνγετολερανζεν
Τολερανχεν ρεθυιρεµεντσ

ΩΕ

ΕΑ

ΑΑ

ΑΑ
ΣΑ

Ξ

∆Σ

ΛΒ
ΩΕ

ΕΕ

ΑΑ

∆Α

Ψ

Βει δερ Σψστεµαυσλεγυνγ σινδ φολγενδε ∆ινγε ζυ βεαχητεν:
Ξ = Ψ = Αβστανδ ϖον δερ Μιττε δεσ Φαηρωερκεσ βισ ζυµ Ενδε
δεσ Προφιλσ
Ξµιν= Ψµιν = 200 µµ
ΣΑ= Αβστανδ δεσ Προφιλϖερβινδερσ ϖον δερ νχηστεν Αυφηνγυνγ
ΣΑ = 0,1 ξ ΑΑ (µαξ. 800 µµ / µιν. 100 µµ)
ΑΑ = Αυφηνγεαβστανδ
ΕΑ= ΕΕ = ⇐βερστνδε δεσ Προφιλσ ναχη δερ λετζτεν Αυφηνγυνγ
οδερ Κραντργεραυφηνγυνγ
ΕΑµαξ =ΕΕµαξ = 500 µµ
ΕΑµιν = ΕΕµιν = 100 µµ
ΩΕ = Αβστανδ ϖοµ Προφιλενδε βισ ζυρ Γεβυδεωανδ
ΩΕµιν = 50 µµ
∆Σ = Σπυρµα⇓ δερ ∆ιστανζιερυνγ
ΛΒ = Σπαννωειτε (Λνγε δερ Κρανβρχκε)
∆Α= Αβστανδ ϖον δερ ∆ιστανζιερυνγ ζυµ Προφιλενδε

ς 10|2011

Τηε φολλοωινγ ασπεχτσ µυστ βε τακεν ιντο αχχουντ ωιτη ρεσπεχτ
το τηε σψστεµ δεσιγν:
Ξ = Ψ = ∆ιστανχε φροµ χεντρε οφ τηε τρολλεψ το τηε ενδ οφ τηε
προφιλε
Ξµιν = Ψµιν = 200 µµ
ΣΑ= ∆ιστανχεσ φροµ τηε νεξτ συσπενσιον φορ τραχκ το τηε ραιλ ϕοιντ
ΣΑ = 0,1 ξ ΑΑ (µαξ. 800 µµ / µιν. 100 µµ)
ΑΑ = συσπενσιον ∆ιστανχε
ΕΑ = ΕΕ = Ραιλ οϖερηανγ διστανχεσ ατ τηε ενδ οφ τηε χρανεωαψ
/ χρανε βριδγε
ΕΑστανδαρδ = ΕΕστανδαρδ = 500 µµ
ΕΑµιν = ΕΕµιν= 100 µµ
ΩΕ = ∆ιστανχε φροµ βυιλδινγ ωαλλ το τηε ενδ οφ τηε προφιλε
ΩΕµιν = 50 µµ
∆Σ = γαυγε εξαχτνεσσ οφ τηε σπαχερ φορ δουβλε χρανε
ΛΒ = λενγητ οφ τηε χρανεβριδγε
∆Α = ∆ιστανχε φροµ τηε σπαχερ φορ δουβλε χρανε το τηε ενδ οφ
τηε προφιλε
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8.1.06

ΑΖ

Αυφγεβοχκτεσ Σψστεµ
Τελεσχοπε σψστεµ

ΑΨ
ΑΞ

ΑΛ
ΑΣ

ς 10|2011

∆ιε Προφιλλνγε δερ Βρχκε (ΑΛ) ερρεχηνετ σιχη αυσ:

Προφιλε λενγτη οφ τηε χρανε Βριδγε (ΑΛ) ρεσυλτσ φροµ:

ΑΛ = ΑΣ − 2ξΑΞ
ΑΣ = Σπυρµα⇓ / γαυγε εξαχτνεσσ
ΑΞ = 80 µµ
ΑΨ = 245 µµ

ΑΛ = ΑΣ − 2ξΑΞ
ΑΣ = Σπυρµα⇓ / γαυγε εξαχτνεσσ
ΑΞ = 80 µµ
ΑΨ = 245 µµ

Φραγεν Σιε υνσερε Μιταρβειτερ.

Πλεασε ασκ ουρ χονσυλταντ.
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8.1.07

Τελεσκοπ Σψστεµ
Τελεσχοπε σψστεµ

ΑΚ

ΩΚ
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ΛΚ

ΕΚ

ΩΚ

ΩΚ = Αβστανδ ϖοµ Προφιλενδε βισ ζυρ Γεβυδεωανδ
ΩΚµιν = 50 µµ
ΕΚ = ⇐βερστνδε δεσ Προφιλσ ναχη δερ λετζτεν Κραντργεραυφ−
ηνγυνγ
ΕΚµιν = 100 µµ
ΑΚ = Αυφηνγεαβστανδ δερ Φαηρωερκε
ΛΚ = νεττο Αυσκραγυνγ

ΩΚ = ∆ιστανχε φροµ βυιλδινγ ωαλλ το τηε ενδ οφ τηε προφιλε
ΩΚµιν = 50 µµ
ΕΚ= Ραιλ οϖερηανγ διστανχεσ ατ τηε ενδ οφ τηε χρανε
βριδγε
ΕΚµιν = 100 µµ
ΑΚ = συσπενσιον διστανχε βετωεεν τηε βριδγε τρολλεψσ
ΛΚ = νετ οϖερηανγ

Γερνε ρεχηνεν ωιρ Ιηρεν Βεδαρφσφαλλ αυσ.

Ωε ωουλδ βε πλεασεδ το χαλχυλατε ψουρ ρεθυιρεµεντσ.
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8.1.08

Ανγαβεν φρ Πενδελαυφηνγυνγ ∗
Προφιλ
Προφιλε

Βµιν / Βµαξ

Χ

Φλεξιβλε συσπενσιον στανδαρδ ∗
∆

Εµιν

Εµαξ

Φ2

Φ3

ΞΣ

85−125

100

68,0

253,0

293,0

29,0

59,0

Σ

85−125

105

58,5

248,5

288,5

19,8

49,8

Μ

85−125

140

58,5

283,5

323,5

19,5

49,5

Λ

85−125

180

58,5

323,5

363,5

19,5

49,5

ΞΛ

85−125

220

58,5

363,5

403,5

19,5

49,5

Ανγαβεν φρ Σταρραυφηνγυνγ ∗

Φιξ συσπενσιον στανδαρδ ∗

Προφιλ
Προφιλε

Βµιν / Βµαξ

Χ

∆

Εµιν

Εµαξ

Φ2

Φ3

ΞΣ

85−105

100

68,0

253,0

273,0

29,0

59,0

Σ

85−105

105

58,5

248,5

268,5

19,8

49,8

Μ

85−105

140

58,5

283,5

303,5

19,5

49,5

Λ

85−105

180

58,5

323,5

343,5

19,5

49,5

ΞΛ

85−105

220

58,5

363,5

383,5

19,5

49,5

Ανγαβεν φρ Σταρραυφηνγυνγ (κυρζ) ∗

ς 10|2011

F3

F2

C

D

E

C

B

Αυφβαυηηεν
Ηειγητ διµενσιονσ

Φιξ συσπενσιον σηορτ ∗

Προφιλ
Προφιλε

Βµιν / Βµαξ

Χ

∆

Ε

Φ2

Φ3

ΞΣ

27

100

68,0

195,0

29,0

59,0

Σ

27

105

58,5

190,5

19,8

49,8

Μ

27

140

58,5

225,5

19,5

49,5

Λ

27

180

58,5

265,5

19,5

49,5

ΞΛ

27

220

58,5

305,5

19,5

49,5
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8.1.09

Ωιε λεγε ιχη ειν εεποσ Κρανσψστεµ αυσ

Αυσλεγυνγ αλλερ Κρανσψστεµε αυ⇓ερ:
− Τελεσκοπβρχκεν
− Κρανσψστεµε µιτ µεηρ αλσ εινερ Κρανβρχκε

2

1

3

4
10

5

11
6

7
8

9

12

1 Κοντρολλφελδ (ΟΚ οδερ Ξ)
2 Οπτιοναλε Εινγαβε Ιηρερ ∆ατεν
3 Σχηριττ 1: Εινγαβε δερ Βαην− υνδ Βρχκενλνγεν ιν Με−
τερ. Ωερτ δερ Γεσαµτλνγε Κρανβρχκε ερρεχηνετ σιχη αυσ δεν
ανγεγεβενεν ⇐βερηνγεν αυσ Σχηριττ 3 υνδ δερ Σπαννωειτε
αυσ Σχηριττ 5.
4 Σχηριττ 2: Ανγαβε Ιηρεσ Κρανσψστεµτψπσ.
Πρινζιπσκιζζεν δερ ϖερσχηιεδενεν Αυσφηρυνγεν φινδεν Σιε αυφ
δεν Σειτεν 4+5.
5 Σχηριττ 3: Εινστελλεν δερ βεντιγτεν Τραγλαστ υνδ δερ Αυφν−
γεαβστνδε σοωιε δερ Σπαννωειτεν.
6 Σχηριττ 4α: Ηιερ ωερδεν διε Προφιλε δερ Κρανβαην σοωιε διε
γεφορδερτε ∆υρχηβιεγυνγ αυσγεωηλτ (µιν. 500).
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7 Σχηριττ 4β: Ηιερ ωερδεν διε Προφιλε δερ Κρανβρχκε, σοωιε
διε γεφορδερτε ∆υρχηβιεγυνγ αυσγεωηλτ (µιν. 500).
8 Ινφοφελδ ζυρ ∆υρχηβιεγυνγ δερ Κρανβαην. ∆ερ οβερε Ωερτ βε−
ζειχηνετ διε ϖορηανδενε ∆υρχηβιεγυνγ, δερ υντερε διε ερλαυβτε
∆υρχηβιεγυνγ γεµ⇓ Ιηρεν ςοργαβεν βει Σχηριττ 4α.
9 Ινφοφελδ ζυρ ∆υρχηβιεγυνγ δερ Κρανβρχκε. Οβερε Ωερτ βε−
ζειχηνετ διε ϖορηανδενε ∆υρχηβιεγυνγ, δερ υντερε διε ερλαυβτε
∆υρχηβιεγυνγ γεµ⇓ Ιηρεν ςοργαβεν βει Σχηριττ 4β.
10 Ανγαβε δερ Νεττοϖερφαηρωεγε, ερρεχηνετ αυφγρυνδ Ιηρερ
Ανγαβεν ιν Σχηριττ 1+3. ∆ιεσε γελτεν ιν ςερβινδυνγ µιτ Ενερ−
γιεζυφυηρ περ Καβελωαγεν
11 Φεηλερµελδυνγεν ζυµ αυσγελεγτεν Κρανσψστεµ.
12 Αυσωαηλ δεσ Αυφηνγυνγστψπσ υνδ Εινστελλυνγ δερ Ηηεν
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8.1.10

Ηοω το δεσιγν αν εεποσ χρανε σψστεµ
∆εσιγν οφ αλλ χρανε σψστεµσ εξχεπτ:
− Τελεσχοπιχ γιρδερ
− Χρανε σψστεµσ ωιτη µορε τηαν ονε χρανε γιρδερ

2

1

3

4
10

5

11
6

7
8

9

12

1 Χηεχκ βοξ (ΟΚ ορ Ξ)
2 Εντερ ψουρ δεταιλσ ηερε (οπτιοναλ)
3 Στεπ 1: Εντερ τηε τραχκ λενγτη ανδ γιρδερ λενγτη ιν µετρεσ.
Τοταλ γιρδερ λενγτη χαλχυλατεδ φροµ τηε οϖερηανγ ϖαλυεσ σπεχιφιεδ
ιν στεπ 3 ανδ τηε σπαν σπεχιφιεδ ιν στεπ 5.
4 Στεπ 2: Σπεχιφψ τψπε οφ χρανε σψστεµ ψου ηαϖε.
5 Στεπ 3: Σετ τηε ρεθυιρεδ λοαδ χαπαχιτψ ανδ τηε διστανχε
βετωεεν τηε µουντινγσ, ασ ωελλ ασ τηε σπανσ.
6 Στεπ 4α: Σελεχτ τηε χρανε τραχκ προφιλεσ ανδ τηε ρεθυιρεδ
δεφλεχτιον (µιν. 500).
7 Στεπ 4β: Σελεχτ τηε χρανε γιρδερ προφιλεσ ανδ τηε ρεθυιρεδ
δεφλεχτιον (µιν. 500).

ς 10|2011

8 Ινφο βοξ φορ χρανε τραχκ δεφλεχτιον. Τηε τοπ ϖαλυε ρεφερσ το
τηε εξιστινγ δεφλεχτιον, τηε βοττοµ ϖαλυε ρεφερσ το τηε περµισσιβλε
δεφλεχτιον ασ σπεχιφιεδ βψ ψου ιν στεπ 4α.
9 Ινφο βοξ φορ χρανε γιρδερ δεφλεχτιον. Τηε τοπ ϖαλυε ρεφερσ το
τηε εξιστινγ δεφλεχτιον, τηε βοττοµ
ϖαλυε ρεφερσ το τηε περµισσιβλε δεφλεχτιον ασ σπεχιφιεδ βψ ψου ιν
στεπ 4β.
10 Ινδιχατιον οφ τηε νετ τραϖελ ϖαλυεσ, χαλχυλατεδ αχχορδινγ το
τηε ϖαλυεσ ωηιχη ψου σπεχιφιεδ ιν στεπσ 1+3. Τηεσε αππλψ ιν
χονϕυνχτιον ωιτη τηε ενεργψ συππλψ τηρουγη τηε χαβλε τρολλεψσ
11 Ερρορ µεσσαγεσ φορ τηε χρανε σψστεµ δεσιγνεδ.
12 Σελεχτ τηε τψπε οφ µουντινγ ανδ σετ τηε ηειγητσ

εεποσ γµβη | Αλυµινιυµ χρανε σψστεµσ | Ενσελσκαµπ 3−5 | ∆−51674 Ωιεηλ Μαριενηαγεν | Τελ.: +49 2261 54637−0 | Φαξ: −29 | ινφο≅εεποσ.δε
Τεχηνισχηε ⊗νδερυνγε ϖορβεηαλτεν. Βιλδερ κννεν ϖοµ Οριγιναλ αβωειχηεν | Συβϕεχτ το τεχηνιχαλ µοδιφιχατιονσ. Ιµαγεσ χαν διφφερ φροµ οριγιναλ.

ωωω.εεποσ.δε
ΣΨΣΤΕΜΑΥΣΛΕΓΥΝΓ | ∆ΕΣΙΓΝ ΠΡΙΝΧΙΠΛΕΣ

8.1.11

Ωιε λεγε ιχη ειν εεποσ Κρανσψστεµ αυσ

Αυσλεγυνγ αλλερ Τελεσκοπκρανσψστεµε αυ⇓ερ:
− Κρανσψστεµε µιτ µεηρ αλσ εινερ Κρανβρχκε

12
7
1
3
2
11

5
4
6
8

9
10

1 Σχηριττ 1: Αυσωαηλ δεσ Κρανβρχκεν Τψπσ, ΕΤΚ οδερ ΖΤΚ.
2 Σχηριττ 2: Εινγαβε δεσ Αυφηνγεαβστανδσ ιν δερ Κραν−
βαην.
3 Σχηριττ 3: Εινγαβε δεσ Αβστανδεσ δερ Βαηνπροφιλε.
4 Σχηριττ 4: Εινγαβε δεσ Φαηρωαγεναβστανδεσ ϖοµ Τελε−
σκοππροφιλ.
5 Σχηριττ 5: Εινγαβε δερ γεωνσχητεν Αυσκραγυνγ.
6 Σχηριττ 6: Εινγαβε δερ βεντιγτεν Τραγλαστ.

8 Σχηριττ 8: Βυττον Βερεχηνεν κλιχκεν υµ διε Αυσωερτυνγ
ζυ σεηεν.
9 Ινφοσ ζυ Φαηρωερκσλαστεν υνδ ∆υρχηβιεγυνγεν.
10 Ινφοσ βερ βεντιγτε Φαηρωερκε οδερ φεηλερηαφτε Αυσλε−
γυνγ. Ερσχηειντ ακτυαλισιερτ ναχη Ανκλιχκεν δεσ
Βυττονσ Βερεχηνεν
11 Αυσδρυχκ δερ Σψστεµαυσλεγυνγ
12 Οπτιοναλ Αυσωαηλ Σπραχηε

7 Σχηριττ 7: Αυσωαηλ δερ Προφιλτψπεν.

ς 10|2011
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8.1.12

Ηοω το δεσιγν αν εεποσ χρανε σψστεµ
∆εσιγν οφ αλλ τελεσχοπιχ χρανε σψστεµσ εξχεπτ:
− Χρανε σψστεµσ ωιτη µορε τηαν ονε χρανε γιρδερ

12
7
1
3
2
11

5
4
6
8

9
10

1 Στεπ 1: Σελεχτ τηε χρανε γιρδερ τψπε, σινγλε−γιρδερ χρανε
ορ δουβλε−γιρδερ χρανε.
2 Στεπ 2: Εντερ τηε διστανχε βετωεεν τηε µουντινγσ ιν τηε
χρανε τραχκ.
3 Στεπ 3: Εντερ τηε διστανχε βετωεεν τηε τραχκ προφιλεσ.
4 Στεπ 4: Εντερ τηε διστανχε βετωεεν τηε τρολλεψ ανδ τηε
τελεσχοπιχ προφιλε.
5 Στεπ 5: Εντερ τηε ρεθυιρεδ οϖερηανγ.
6 Στεπ 6: Εντερ τηε ρεθυιρεδ λοαδ χαπαχιτψ.
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7 Στεπ 7: Σελεχτ τηε τψπεσ οφ προφιλε.
8 Στεπ 8: Χλιχκ ον τηε Χαλχυλατε βυττον το ϖιεω τηε εϖαλυ−
ατιον.
9 Ινφο ον τρολλεψ λοαδσ ανδ δεφλεχτιον ϖαλυεσ.
10 Ινφο ον ρεθυιρεδ τρολλεψσ ορ φαυλτσ ιν τηε δεσιγν. Υπδατεδ
δισπλαψ αππεαρσ βψ χλιχκινγ ον Χαλχυλατε βυττον.
11 Πριντουτ οφ σψστεµ δεσιγν
12 Λανγυαγε σελεχτινγ οπτιον
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Ανφραγεφορµυλαρ Κρανσψστεµ

Λνγεν & Γεωιχητε
Εινσχηιενενβαην
Κρανβαηνλνγε (Ξ): __________ µµ

8.1.13

Ανφραγε Νρ.: __________

ςερφαηρεν
µανυελλεσ ςερφαηρεν
µοτορισχηεσ ςερφαηρεν
Κρανφαηρτ (Ξ) ελεκτρισχη

Ζωεισχηιενενβαην
Κατζφαηρτ (Ψ) ελεκτρισχη
Κρανβρχκενλνγε (Ψ): __________ µµ
Κεττενζυγ ϖορηανδεν
Ειντργερκραν
Σπαννωειτε (Σ): __________ µµ

Ζωειτργερκραν

Τψπενβεζειχηνυνγ: ____________________________________

Οβερκονστρυκτιον
Αρτ δερ Οβερκονστρυκτιον: ______________________________
(Σταηλτργερ, Ηολζβαλκεν, Σταηλβετον,

)

Αυφηνγεαβστανδ (Α): __________ µµ
Ηηε δερ Οβερκονστρυκτιον: __________ µµ
Τραγφηιγκειτ: __________ κγ

Τργερβρειτε (Φλανσχη): __________ µµ

Τελεσκοπιερυνγ: __________ µµ

∆αχηνειγυνγ: __________ °

Ηυβεινηειτ

Μονταγε

Ηυβγερτ γεωνσχητ
Αρτ δεσ Ηυβγερτεσ: ___________________________________

Σκιζζε

Βιετεν Σιε αυχη διε Μονταγε αν
Μονταγεορτ (ΠΛΖ): __________
Σταπλερ βαυσειτσ ϖορηανδεν
Σχηερενηυββηνε βαυσειτσ ϖορηανδεν
νυρ Ωοχηενενδµονταγε µγλιχη

Κοντακτ
Ανγεβοτ σενδεν αν:
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

Ιηρ Κοντακτ ζυ εεποσ:
Τελ.: +49 2261 54637−0 | Φαξ: +49 2261 54637−29
ινφο≅εεποσ.δε
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ωωω.εεποσ.δε
ΣΨΣΤΕΜΑΥΣΛΕΓΥΝΓ | ∆ΕΣΙΓΝ ΠΡΙΝΧΙΠΛΕΣ

Ινθυιρψ νρ.: __________

Ινθυιρψ φορµ χρανε σψστεµ
Λενγτη & Ωειγητσ
Μονοραιλ
Λενγτη τραχκ (Ξ): __________ µµ

8.1.14

Τραϖελινγ
Μανυαλ τραϖελινγ
Ελεχτριχαλ τραϖελινγ
Γιρδερ (Ξ) ελεχτριχαλ

∆ουβλε ραιλ
Τραϖελινγ φραµε (Ψ) ελεχτριχαλ
Λενγτη γιρδερ (Ψ): __________ µµ
Χηαιν ηοιστ αϖαιλαβλε
Σινγλε γιρδερ
Σπαν (Σ): __________ µµ

∆ουβλε γιρδερ

Τψπε δεσιγνατιον: _____________________________________

Φαχτσ οφ ινσταλλατιον
Κινδ οφ τοπ: __________________________________________
(στεελ βεαµ, ωοοδεν βεαµ,χονχρετε σειλινγ,

)

Συσπενσιον διστανχε (Α): __________ µµ
Ηειγητ οφ τοπ/χειλινγ: __________ µµ
Χαπαχιτψ: __________ κγ

Ωιδτη οφ βεαµ (φλανγε): __________ µµ

Τελεσχοπινγ: __________ µµ

Ροοφ πιτχη: __________ °

Ηυβεινηειτ

Ινσταλλατιον

Πλεασε θυοτε λιφτινγ εθυιπµεντ
Κινδ οφ λιφτινγ εθυιπµεντ: ________________________________

Σκετχη το ινθυιρψ

Πλεασε θυοτε ινσταλλατιον
Πλαχε οφ ινσταλλατιον (ποστχοδε): __________
Φορκ λιφτ συππλιεδ βψ χυστοµερ
Λιφτινγ ραµπ συππλιεδ βψ χυστοµερ
Ινσταλλατιον ονλψ ον ωεεκενδ

Χονταχτ
Σενδ οφφερ το:
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

Ψουρ χονταχτ το εεποσ:
Τελ.: +49 2261 54637−0 | Φαξ: +49 2261 54637−29
ινφο≅εεποσ.δε
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