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ATEX  Anyagmozgatók

• A görgőcsoportok univerzális csatlakozási felfüggesz-
tése még egyenetlen felületeken haladva is biztosítja 
a kapcsolatot a talajjal. 

• Vezetőképes tehertartó kerekek (antisztatikus).

• Minden görgő nagy szilárdságú anyagból készül, ami 
rendkívül csendes futást eredményez.

• A görgők minden beltéri padlótípushoz alkalmasak és 
nem károsítják a normál padlóburkolatot.

• A tehermozgató rendszereket könnyen szét lehet 
szerelni, így még kisebb járművekkel is könnyen 
szállíthatók.

• A professzionális használatra tervezett tehermozgató 
rendszerek gyakorlatilag nem igényelnek karbantar-
tást.

• Mindegyik görgőt két zárt, élettartam kenésű golyósc-
sapággyal szerelték fel.

• Az első irányítóegységet nagyméretű axiális csapág-
gyal szerelték fel a forgózsámoly alatt.

• Az első és hátsó egységeket külön is lehet rendelni.

Műszaki paraméterek: modell SX ATEX II 2 GD c IIB T4 

Modell EAN-kód 
4053981**

Teherbírás

t

Teljes magasság

mm

Görgők száma Görgők átmérője
mm

Görgök színe Súly

kg

SX-10 ATEX **534107 10 102 16 82 fekete 54
SX-20 ATEX **814063 20 102 32 82 fekete 76
SX-30 ATEX **325163 30 110 48 82 fekete 136

Modell SX-20 ATEX

SX Steerman® 
Nehézgép szállítógörgő, 
ATEX
Teherbírás: 10 - 30 t
Az univerzális nehézgép szállítógörgőt terhek biztonságos 
és költségtakarékos szállítására tervezték. Nehéz ra-
kományok (pl. gépek, szerkezeti részek, acélszerkezetek) 
szállítását általában stabil hárompontos tehermozgató rend-
szerrel végzik. A négypontos tehermozgató rendszerrel 
nem előnyös súlypontú, rendkívül nagy vagy nehéz terhek 
szállítását is végre lehet hajtani. A robusztus vonórúd és a 
nagy átmérőjű támcsapágyakra szerelt egyedi forgózsá-
moly lehetővé teszi a rakomány könnyű irányítását. A 
hátsó egységeket kapcsolórúd tartja párhuzamosan és 
a megfelelő pozícióban, így biztosítva az időtakarékos és 
zökkenőmentes szállítást.

Az egységeket porfestéssel látták el, és minden csatla-
kozóelem korrózióálló. A berendezés megfelel a legszigor-
úbb biztonsági előírásoknak is.

Főbb jellemzők
• A moduláris felépítés rendkívül egyszerű használatot 

tesz lehetővé, és kombinációk széles választékát kínálja.

• A tehermozgató rendszerek rendkívül robusztus kialakí-
tásúak és ellenállnak az igénybevételnek.

• A könnyen gördülő egységeknek még nehéz teher alatt 
is rendkívül kicsi a gördülési ellenállásuk.

• Az egy szélesebb görgő helyett alkalmazott dupla 
görgők még kis fordulási sugár esetén sem hat rá nagy 
gördülési ellenállást.


