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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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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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