Jest mocny…solidny
To jest

Zastosowanie w Pa&stwa obszarze
roboczym

COMPACT zapewnia
• Bezpiecze stwo, szybko#%
dzia'ania i wydajno#%, jak równie(
mo(liwo#% stosowania w trudnych
warunkach

• piaskowanie
• konserwacja budynków
• prace malarskie
• prace elewacyjne
• mycie okien
• platformy wiertnicze
• dost+p do wn+trza kot'ów
COMPACT mit SKYLOCK III montowane na podno$niku
• konserwacja okr+tów
• uszczelnianie
…..

COMPACT
mo e by# stosowany przy:

Gdy potrzebujesz wykonywa% prace na
du(ych wysoko#ciach lub w ciasnych
pomieszczeniach najw'a#ciwszym
rozwi,zaniem jest SKYCLIMBER®.
COMPACT firmy SKY CLIMBER®
stanowi innowacyjn, ofert+ specjalnych
wci,garek dla ruchomych podestów
roboczych.

•krzese'kach bosma skich
•jednoosobowych platformach
•podestach roboczych od 2 do 12 m
(z ko cowym mocowaniem)
•podestach roboczych od 2 do 6 m
(zmocowaniem przelotowym)
Dzi+ki sprawdzonej smuk'ej konstrukcji
COMPACT pasuje do otworu roboczego o
#rednicy 47 cm i mo(e podnosi% ci+(ar do
500 kg.
Podno#nik COMPACT o ci+(arze 40 kg
zaoszcz+dza Pa stwu czas i pieni,dze.

COMPACT z SKY GRIP (CE)

Postawcie na SKY CLIMBER®…ponad 55 lat do#wiadczenia w bran(y!
Przedsi+biorstwo zdoby'o renom+ dzi+ki wielu innowacyjnym
rozwi,zaniom. COMPACT prowadzi Pa stwa pewnie, szybko i z du(, moc,
ku przysz'o#ci!

COMPACT
Obci !enie robocze: 400 kg
Szybko$' podnoszenia: 8,5 m/ min
Wspó)pracuje z SKY LOCK III 8 mm lub SKY
GRIP 8 mm
ci*!ar w)asny wci garki 40 kg

Mo(liwa szybko#% podwójna lub dwie szybko#ci!
SKY LOCKIII 8 mm

SKY GRIP 8 mm

DANE TECHNICZNE:
Wymiary wci!garki:

Wymogi wydajno"ciowe / elektryczne:

COMPACT 400

Opcje silnika COMPACT

Wysoko#%:
41 cm
Szeroko#%:
40 cm
D'ugo#%:
50 cm
DOR: 500 kg
Ci+(ar w'asny wci,garki: 40 kg
(zasilanie powietrzem 35kg)
Szybko#% podnoszenia: 8,5 m/ min

220-240V/ 50Hz/ 60Hz/ jednofazowy 0,55 kW 3,6 A
380-415V/ 50Hz/ 60Hz/ trójfazowy
0,75 kW 2,4 A
Silnik pneumatyczny
0,85 kW 1,7m3/ min@6 barów

Moc

Pr+d sieciowy

Na (yczenie dalsze opcje silnika

Wyposa%enie zabezpieczaj!ce:
•SKY LOCK pr+dko#ciowe urz,dzenie
zabezpieczaj,ce (aparat chwytny)
•SKY GRIP – zabezpieczaj,ce urz,dzenie
kontroluj,ce luz liny lub przechylenie podestu
roboczego
SKY GRIP zainstalowany wraz z wci,gark,
zapewnia
•kontrolowany zjazd w razie przerwy w zasilaniu
pr,dem
•spe'nia wymogi CE

Opatentowana tarcza nap(dowa:
Odpowiada za jednakowy docisk liny stalowej
wokó' ca'ego obwodu tarczy nap+dowej i za
nieograniczon, wysoko#% robocz, przy sta'ej
szybko#ci i mocy podnoszenia.

Sky Lock III – niezale%ne urz!dzenie
zabezpieczaj!ce:
Jedn, z najwa(niejszych cech bezpiecze stwa wci,garki
SKY CLIMBER®jest SKY LOCK, dynamiczne urz,dzenie
zabezpieczaj,ce, które rejestruje szybko#% przelotow,
stalowej liny. Gdy wci,garka przekraczaustawion,
fabrycznie maksymaln, pr+dko#% 25 m/ min, SKY LOCK
zostaje automatyczniew',czony, blokuje dodatkow, lin+
zabezpieczaj,c, i podtrzymuje obci,(enie. Przy pomocy
automatycznego mechanizmu zabezpieczaj,cego, mo(na
ca'kowicie bezpiecznie zdemontowa% ka(dy zespó'
mechanizmu wci,garki, podczas gdy zewn+trzny pomost
roboczy zabezpieczany jest przezSKY LOCK.

SKY GRIP – Automatyczne wy)!czanie po
wykryciu luzu liny no"nej lub przy
przechyleniu podestu roboczego
(powy%ej 10°)

Zgodnie z wymogami CE, SKY LOCK powinien by% montowany
na niezale(nej linie stalowej.
Do wyboru:
•mocowany do wci,garki
•mocowany do wieszaka ko cowego
•mocowany do wieszaka przelotowego

Opcje sterowania wci!gark!:
•Gruszk, sterownicz, lub skrzynk, centraln,
(CE)
•obwód sterowniczy 24 Volt (CE)

Przek)adnia:
Nie wymagaj,ca konserwacji, wysokosprawna podwójna
przek'adnia planetarna o sprawno#ci 95%

Wymogi odno"nie specjalnej stalowej liny:
-rednica liny 8,4 mm (rdze polipropylenowy)
Teoretyczne obci,(enie zrywaj,ce 49,2 kN
Rzeczywiste obci,(enie zrywaj,ce 44,6 kN

Dodatkowe zastosowania Sky Lock
SKY LOCK III zosta' zaprojektowany do stosowania z wci,garkami
SKY CLIMBER®, mo(e by% jednak u(ywany jako niezale(ne
urz,dzenie zabezpieczaj,ce, np. na wie(ach wiertniczych z
rusztowaniami wspinaj,cymi, lub jako aparat chwytny przy
ró(nego typu wci,garkach . Nie wymagaj,cy zewn+trznego
/ród'a zasilania SKY LOCK III nadaje si+ bez problemu do
specjalnych zastosowa .
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