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Emelőberendezések Elektromos láncos emelők

CPV elektromos láncos 
emelő függesztőkengyellel 
vagy integrált haladóművel
Teherbírás: 250 - 2000 kg
 CPV elektromos láncos emelő kiválóan egyesíti magában 
a modern formát és a műszaki újításokat. Masszív 
kialakításának köszönhetően számos ipari alkalmazáshoz 
használható. A felső és alsó végálláskapcsolók jelentősen 
megnövelik a csúszótengely-kapcsoló, motor és hajtómű 
élettartamát.

Főbb jellemzők
• 1 Am/M4 minősítés. Egyfázisú emelőknél: 1 Bm/M3. 

A CPV átalakítható 3m/M6 minősítésre az emelési 
kapacitás vagy bekapcsolási idő szükséges módosítá-
saival.

• A fővezeték-védőkapcsoló növeli a biztonsági szintet.

• A kisfeszültségű, 42 V-os vezérlés növeli a biztonságot. 
A zárt, függő kezelőegység IP 65-ös védettségű.

• 2 év jótállás (a kopásnak kitett alkatrészek kivételével) 
és kenésmentes hajtás

• 50%-os bekapcsolási idő egysebességes használatnál.

• Az elektromágneses rugós nyomófék még áramkima-
radás esetén is megfelelően tartja a terhet.

• Alapesetben 400 V / 3 fázisú / 50 Hz-es kivitelben 
készül.

• A motor IP 55-ös (VDE 0530 szerint) védelmi szinttel 
rendelkezik por és vízsugár bejutása ellen.

• A kívülről állítható csúszótengely-kapcsoló állandó 
kapcsolatot biztosít a teher és a fék között.

• Olajfürdős hajtóműve betétben edzett, spirális, 
forgá-csolt fogaskereket tartalmaz, mely egyenletes, 
csendes működést és hosszú élettartamot garantál.  
A CPV/F 2-8 modelltől zsírkenéses hajtás.

• A függesztőfül csökkentett beépítési magasságot és 
könnyű beépítést tesz lehetővé

• Acél láncvezető, a CPV/F 2-8 láncvezetője poliacetálból 
(POM) készül.

Opcióként rendelhető
• Rozsdamentes acél teherlánc (nincs névleges  

teherbírás korlátozás).

• Függesztőhorog

• Rugalmas láncgyűjtő.

• Standardtól eltérő működési feszültség

• Üzemóra- vagy üzemelési ciklus-számláló.

• Rádiófrekvenciás távvezérlő egység.

• Több emelő szinkronizált működtetéséhez használható 
vezérlő.

• Kézi és elektromos haladóművek.

• C-sínes áramellátó rendszerekhez való csatlakozás.

• Könnyű darurendszerekhez való felfüggesztés.

Akár 18 m/perc 

sebesség

INFORMÁCIÓ

Rendelhető 230 V, 1-fázis, 50 Hz (25 % ED) verzióban is. 
Opcióként rendelhető elektromos haladóművel. 
Az 1-fázisú berendezések egysebességesek 
A nagysebességű (18 m/perc) berendezések nem 
kaphatók 230 V, 1-fázis verzióban. 
C-sínes áramellátó rendszerek a 140 -141. oldalon


