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4025092*

THS 0,75 0,75 0 - 20 *551267
THS 1,5 1,5 0 - 35 *550734
THS 3,0 3,0 0 - 40 *551373
THS 4,5 4,5 0 - 40 *553483

4025092*

THK 0,75 0,75 0 - 25 *550628
THK 1,5 1,5 0 - 35 *550284
THK 3,0 3,0 0 - 35 *550390

THK 4,5 4,5 0 - 45 *551120
THK 6,0 6,0 0 - 60 *551038
THK 9,0 9,0 0 - 60 *551960

4025092*

TWH 30 1,5 5 - 60 *555654
TWH 50 2,5 10 - 70 *555661
TWH 70 3,5 10 - 80 *555678
TWH 100 5,0 10 - 102 *555685

4025092*

TWH 30 1,5 5 - 60 *550529
TWH 50 2,5 10 - 70 *551441
TWH 70 3,5 10 - 80 *551380
TWH 100 5,0 10 - 102 *551618

4025092*

TSS 0,75 0,75 0 - 16 *550307
TSS 1,5 1,5 5 - 25 *550611
TSS 3,0 3,0 5 - 30 *550314

4025092*

TBP 0,5 0,5 0 - 10 *556378
TBP 1,5 1,5 0 - 20 *556392

4025092*

TSB 0,35/65 0,35 0 - 65 *550772
TSB 0,75/65 0,75 0 - 65 *550826
TSB 1,25/65 1,25 0 - 65 *550727

Uchwyt THS
przeznaczony do podnoszenia pojedynczych
blach w pozycji poziomej. Zaopatrzony w
zamek i szczękę dociskową zabezpieczającą
blachę przed wysunięciem. Może pracować
pojedynczo lub w parze z zawiesiem dwucięg
owym. Szczególnie przydatny przy wprowadzaniu
elementów do maszyny obrabiającej. Pracując w parze
kąt między cięgnami zawiesia nie może przekroczyć 60 st.
W opcjach uchwyt THS 1,5 i 3,0 może być wykonany z
przegubem, wówczas współpracuje z zawiesiem
czterocięgnowym.

Uchwyt THK
przeznaczony do podnoszenia pojedynczych blach w
pozycji poziomej. Szczególnie użyteczny do blach o małej
grubości z możliwością wyginania się podczas podnoszenia.
Udźwig podawany na parę. Współpracuje z zawiesiem
dwucięgnowym. Pracując w parze, kąt między cięgnami
zawiesia nie może przekroczyć 60 st.

Uchwyt TWH
przeznaczony do podnoszenia pojedynczych blach lub
pakietów powiązanych blach w pozycji poziomej. Bardzo
prosty w obsłudze. Element dociskający blachę może być
wyposażony w stopkę lub rolkę. Udźwig podawany na parę.
Wpółpracuje z zawiesiem. Kąt między cięgnami zawiesia nie
może przekroczyć 90 st. Nie stosować do cienkich
wyginających się blach.

Uchwyt TSS
z zamykaniem korbką, przeznaczony do pionowego
podnoszenia blach o gładkiej powierzchni. Szczególnie
przydatny do podnoszenia blach delikatnych. Wyposażony
w szczęki gładkie bez ząbków, działa na zasadzie klinowego
zaciskania. Może być wyposażony w szczęki aluminiowe lub
ze stali nierdzewnej.

Uchwyt TBP
przeznaczony do pionowego podnoszenia, obracania i
transportu blach o delikatnej powierzchni. Szczególnie
przydatny w podnoszeniu blach aluminiowych, miedzianych
i wykonanych ze stali nierdzewnej. Wyposażony w szczęki
gładkie bez ząbków. Powierzchnie styku szczęk z blachą
muszą być odtłuszczone.

Uchwyt TSB
przeznaczony do podnoszenia w różnych kierunkach blach
o delikatnej powierzchni. Szczególnie przydatny w
podnoszeniu elemenów o dużej grubości. Wyposażony w
szczęki gładkie bez ząbków z warstwą ochronną. Wykonany
w komplecie z łańcuchem i ogniwem. Powierzchnie styku
szczęk z blachą muszą być odtłuszczone.

Typ Nośność/ Zakres grubości EAN-Nr.
szt, t blach mm

Typ Nośność/ Zakres grubości EAN-Nr.
parę, t blach mm

Typ Nośność/ Zakres EAN-Nr.
parę grubości Wykonanie

blach zu stopką
t mm

Typ Nośność/ Zakres EAN-Nr.
parę grubości Wykonanie

blach z rolką
t mm

Typ Nośność Zakres grubości EAN-Nr.
t blach mm

Typ Nośność Zakres grubości EAN-Nr.
t blach mm

Typ Nośność Zakres grubości EAN-Nr.
t blach mm


