ωωω.εεποσ.δε
ΖΥΒΕΗ√Ρ | ΕΘΥΙΠΜΕΝΤ

1.4.01

Προφιλαβσχηλυσσ
Προφιλε ενδ χοϖερ

Αλλε εεποσ−Κρανπροφιλε µσσεν µιτ εινεµ Προφιλαβσχηλυσσ ϖερ−
σεηεν ωερδεν, υµ δασ Εινδρινγεν ϖον ςερυνρεινιγυνγεν ζυ
ϖερηινδερν.

ς 10|2011

Αλλ εεποσ χρανε προφιλεσ µυστ βε φιττεδ ωιτη αν ενδ χοϖερ το
προτεχτ αγαινστ τηε ινγρεσσ οφ χονταµινατιον.

Βεζειχηνυνγ
∆εσιγνατιον

Αρτ.−Νρ.
Ιτεµ νο.

Αβµεσσυνγεν [µµ]
∆ιµενσιονσ [µµ]

Ειγενγεωιχητ
Ωειγητ

Προφιλαβσχηλυσσ ΞΣ
Προφιλε ενδ χοϖερ ΞΣ

0012001

100 ξ 72 ξ 3

0,03 κγ

Προφιλαβσχηλυσσ Σ
Προφιλε ενδ χοϖερ Σ

0012002

105 ξ 96 ξ 3

0,04 κγ

Προφιλαβσχηλυσσ Μ
Προφιλε ενδ χοϖερ Μ

0012003

140 ξ 99 ξ 3

0,06 κγ

Προφιλαβσχηλυσσ Λ
Προφιλε ενδ χοϖερ Λ

0012004

180 ξ 100 ξ 3

0,07 κγ

Προφιλαβσχηλυσσ ΞΛ
Προφιλε ενδ χοϖερ ΞΛ

0012268

220 ξ 100 ξ 3

0,08 κγ

Προφιλαβσχηλυσσ ΞΣ (βλανκο)
Προφιλε ενδ χοϖερ ΞΣ (βλανκ)

0012174

100 ξ 72 ξ 3

0,03 κγ

Προφιλαβσχηλυσσ Σ (βλανκο)
Προφιλε ενδ χοϖερ Σ (βλανκ)

0012175

105 ξ 96 ξ 3

0,04 κγ

Προφιλαβσχηλυσσ Μ (βλανκο)
Προφιλε ενδ χοϖερ Μ (βλανκ)

0012176

140 ξ 99 ξ 3

0,06 κγ

Προφιλαβσχηλυσσ Λ (βλανκο)
Προφιλε ενδ χοϖερ Λ (βλανκ)

0012177

180 ξ 100 ξ 3

0,07 κγ

Προφιλαβσχηλυσσ ΞΛ (βλανκο)
Προφιλε ενδ χοϖερ ΞΛ (βλανκ)

0012269

220 ξ 100 ξ 3

0,08 κγ

Προφιλαβσχηλυσσ ςερστρκυνγσπροφιλ
Προφιλε ενδ χοϖερ, ρεινφορχεµεντ προφιλε

0012193

80 ξ 99,50 ξ 3

0,07 κγ
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1.4.02

Στοσσϖερβινδερ
ϑοιντ σετ

∆ερ Στο⇓ϖερβινδερ διεντ ζυµ ςερβινδεν ζωειερ Κρανπροφιλε. Ζυ
βεαχητεν ιστ, δασσ δερ Στο⇓ ιµµερ ιν δερ Νηε εινε Αυφην−
γυνγ ζυρ Οβερκονστρυκτιον πλατζιερτ σειν µυσσ. Εσ γιλτ φολγενδε
Ριχητλινιε ζυ βεαχητεν:

Τηε ϕοιντ σετσ σερϖε φορ τηε χοννεχτιον οφ τωο χρανε προφιλεσ.
Ιτ µυστ βε νοτεδ τηατ τηε ϕοιντ µυστ αλωαψσ βε πλαχεδ νεαρ α
συσπενσιον το τηε συπερστρυχτυρε. Τηε φολλοωινγ ρυλε µυστ βε
οβσερϖεδ:

ΣΑ = 0,1 ξ ΑΑ (µαξ. 800 µµ/ µιν. 100 µµ)

ΣΑ = 0.1 ξ ΑΑ (µαξ. 800 µµ / µιν. 100 µµ)

∆ιε εεποσ−Στοσσϖερβινδερ φρ διε Προφιλγρ⇓εν Σ, Μ, Λ υνδ ΞΛ
ωερδεν βερ δασ σειτλιχηε Νυτενσψστεµ βεφεστιγτ υνδ ερλαυβεν
αυφ διεσε Ωεισε βελιεβιγ λανγε Κρανβαηνεν ζυ ερστελλεν.
∆ιε Στοσσϖερβινδυνγ φρ δασ ΞΣ Κρανπροφιλ ωιρδ βερ διε οβερε
√φφνυνγ δεσ Προφιλσ ρεαλισιερτ. Αυχη ηιερ λασσεν σιχη βελιεβιγ λανγε
υνδ βεσονδερσ λειχητε Κρανβαηνεν ερστελλεν.
Αυχη Κρανβρχκεν κννεν µιττελσ δερ Στο⇓ϖερβινδερ ϖερλνγερτ
ωερδεν. Βιττε φραγεν Σιε φρ εινε Αυσλεγυνγ υνσερε Μιταρβειτερ.

Τηε εεποσ ϕοιντ σετ φορ προφιλε σιζεσ Σ, Μ ανδ Λ αρε σεχυρεδ ιν τηε
γροοϖεσ ιν τηε σιδεσ οφ τηε προφιλεσ ανδ τηυσ αλλοω χρανε ρυνωαψσ
οφ ανψ λενγτη το βε χονστρυχτεδ.
Τηε ϕοιντ σετ φορ τηε ΞΣ χρανε προφιλε ισ ρεαλισεδ βψ ωαψ οφ τηε
υππερ οπενινγ ιν τηε προφιλε. Παρτιχυλαρλψ λιγητ χρανε ρυνωαψσ οφ
ανψ λενγτη χαν αλσο βε χονστρυχτεδ ιν τηισ µαννερ.
Χρανε βριδγεσ χαν αλσο βε εξτενδεδ υσινγ ϕοιντ σετσ. Πλεασε ασκ
ουρ χονσυλταντ φορ α λαψουτ.

Βεζειχηνυνγ
∆εσιγνατιον

Αρτ.−Νρ.
Ιτεµ νο.

Γεωιχητ (προ Σατζ)
Ωειγητ (περ σετ)

Στοσσϖερβινδερ ΞΣ
ϑοιντ σετ ΞΣ

0012155

1,35 κγ

Στοσσϖερβινδερ Σ ∗
ϑοιντ σετ Σ ∗

0012005

2,15 κγ

Στοσσϖερβινδερ Μ
ϑοιντ σετ Μ

0012006

2,60 κγ

Στοσσϖερβινδερ Λ
ϑοιντ σετ Λ

0012007

3,10 κγ

Στοσσϖερβινδερ ΞΛ
ϑοιντ σετ ΞΛ

0012241

3,65 κγ

∗ διεσερ Αρτικελ ιστ αυχη φρ διε ςερβινδυνγ δεσ ςερστρκυνγσπροφιλ µιτ δεν Κρανπροφιλεν Λ + ΞΛ ζυ ϖερωενδεν.
∗ τηισ ιτεµ χαν αλσο βε υσεδ το χοννεχτ τηε ΞΛ ρεινφορχεµεντ προφιλε το τηε Λ ανδ ΞΛ χρανε προφιλεσ.

Αυφηνγυνγεν δρφεν νιχητ µιττιγ βερ δεν Στο⇓ϖερβινδερν
ανγεβραχητ ωερδεν.
ΣΑ = 0,1 ξ ΑΑ (µαξ. 800 µµ/ µιν. 100 µµ)
ς 10|2011

Συσπενσιονσ µυστ νοτ βε ινσταλλεδ χεντερεδ το α ϕοιντσετ.
ΣΑ = 0,1 ξ ΑΑ (µαξ. 800 µµ/ µιν. 100 µµ)
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1.4.03

Κραντργεραυφηνγυνγ
Χρανε γιρδερ µουντινγ

0012008

0012009

ς 10|2011

Μιτ δεν εεποσ−Κραντργεραυφηνγυνγεν βεφεστιγεν Σιε διε Κραν−
βρχκεν αν δεν Κρανβαηνεν.

Χρανε γιρδερσ χαν βε σεχυρεδ το τηε χρανε ρυνωαψσ υσινγ τηε
εεποσ χρανε γιρδερ µουντινγ.

∆ιεσε σπεζιελλε Αρτ δερ Αυφηνγυνγ ιστ γελενκιγ αβερ σπιελφρει υνδ
βιετετ δεµ Κραν υνδ δεµ Ανωενδερ δεν ντιγεν Φρειραυµ υµ
διε Αυφγαβε σο λειχητ ωιε µγλιχη ζυ ερλεδιγεν. ∆αβει σοργτ διε
γεναυε Εινπασσυνγ αλλερ Βαυτειλε ζυεινανδερ φρ δεν λειχητεν
υνδ ρυηιγεν Λαυφ, υναβηνγιγ ϖον δερ Ριχητυνγ δερ Κραφτειν−
ωιρκυνγ αυφ δασ Κρανσψστεµ.

Τηισ σπεχιαλ τψπε οφ συππορτ ισ φλεξιβλε βυτ ωιτηουτ πλαψ ανδ οφφερσ
τηε χρανε ανδ τηε υσερ συφφιχιεντ φρεεδοµ νεχεσσαρψ το χοµπλετε
τηε τασκ ασ εασιλψ ασ ποσσιβλε. Ατ τηε σαµε τιµε, τηε πρεχισε ιν−
τεγρατιον οφ αλλ χοµπονεντσ ενσυρεσ τηατ τηε σψστεµ ρυνσ θυιετλψ
ανδ σµοοτηλψ, ινδεπενδεντ οφ τηε διρεχτιον οφ φορχεσ αππλιεδ το
τηε χρανε σψστεµ.

Μιτ δερ Κραντργεραυφηνγυνγ κννεν βισ ζυ 600 κγ Λαστ αβ−
ωρτσ υνδ αυφωρτσ βερτραγεν ωερδεν.

∆οωνωαρδ ορ υπωαρδ λοαδσ οφ υπ το 600 κγ χαν βε τρανσφερρεδ
ωιτη τηε χρανε γιρδερ µουντινγ.

Σιε ιστ αλσο φρ εινφαχηε Κεττενζυγανωενδυνγεν, ωιε αυχη φρ
ανσπρυχησϖολλε Μανιπυλατορεν υνδ κοµπλιζιερτε Σχηραυβερειν−
ριχητυνγεν γλειχηερµα⇓εν ηερϖορραγενδ γεειγνετ.

Ιν οτηερ ωορδσ, ιτ ισ νοτ ονλψ περφεχτ φορ σιµπλε χηαιν ηοιστ απ−
πλιχατιονσ βυτ αλσο ουτστανδινγλψ συιταβλε φορ σοπηιστιχατεδ µα−
νιπυλατορσ ανδ χοµπλιχατεδ ελεϖατιον δεϖιχεσ.

Μιτ δερ 90° ςαριαντε ωερδεν νορµαλε Κρανβρχκεν ανγεβραχητ.
Μιτ δερ 0° ςαριαντε κννεν Σιε Τελεσκοπβρχκεν ανβινδεν.

Νορµαλ χρανε γιρδερσ αρε φιττεδ υσινγ τηε 90° ϖαριαντ.
Τελεσχοπιχ γιρδερσ χαν βε χρεατεδ υσινγ τηε 0° ϖαριαντ.

Βεζειχηνυνγ
∆εσιγνατιον

Αρτ.−Νρ.
Ιτεµ νο.

Γεωιχητ
Ωειγητ

Κραντργεραυφηνγυνγ 90°
Χρανε γιρδερ µουντινγ 90°

0012008

0,73 κγ

Κραντργεραυφηνγυνγ 0°
Χρανε γιρδερ µουντινγ 0°

0012009

0,73 κγ

Κραντργεραυφηνγυνγ υνιϖερσαλ 0°
Χρανε γιρδερ µουντινγ 0°

0012082

1,00 κγ
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1.4.04

Ενδανσχηλαγ
Ενδ στοπ

∆ερ φεστε Ενδανσχηλαγ µυσσ βει εεποσ−Κρανσψστεµεν ιµ−
µερ αν ϕεδεµ φρειεν Προφιλενδε εινγεσετζτ ωερδεν.

Τηε φιξεδ ενδ στοπ µυστ αλωαψσ βε φιττεδ το τηε φρεε ενδ οφ
αλλ προφιλεσ ιν τηε εεποσ χρανε σψστεµ.

∆υρχη δεν Ενδανσχηλαγ ωιρδ ζυϖερλσσιγ ειν υνβεαβσιχητιγτεσ
Ηεραυσφαλλεν δερ Φαηρωερκε υνδ δαµιτ αυχη δερ ζυ τρανσπορτιε−
ρενδεν Λαστ ϖερηινδερτ.

Τηε ενδ στοπ ρελιαβλψ πρεϖεντσ τηε τρολλεψσ ανδ τηυσ τηε λοαδ
το βε τρανσπορτεδ, φροµ ιναδϖερτεντλψ φαλλινγ ουτ οφ τηε ρυνωαψ.

Αυχη ωενν ειν ϖερστελλβαρερ Ανσχηλαγ εινγεβαυτ ιστ, µυσσ αµ
οφφενεν Προφιλενδε ιµµερ ειν φεστερ Ενδανσχηλαγ µοντιερτ σειν.

ς 10|2011

Εϖεν ιφ αν αδϕυσταβλε ενδ στοπ ισ φιττεδ, τηε οπεν ενδσ οφ τηε
προφιλε µυστ αλωαψσ ηαϖε α φιξεδ ενδ στοπ φιττεδ.

Βεζειχηνυνγ
∆εσιγνατιον

Αρτ.−Νρ.
Ιτεµ νο.

Γεωιχητ
Ωειγητ

Ενδανσχηλαγ φεστ ΞΣ
Ενδ στοπ φιξεδ ΞΣ

0012010

0,07 κγ

Ενδανσχηλαγ φεστ Σ−ΞΛ
Ενδ στοπ φιξεδ Σ−ΞΛ

0012011

0,10 κγ

Ενδανσχηλαγ ϖερστελλβαρ
Ενδ στοπ αδϕυσταβλε

0012012

0,19 κγ

Ενδανσχηλαγ γεδµπφτ
Ενδ στοπ βυφφερεδ

0012151

0,80 κγ
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1.4.05

Βοηρσχηαβλονε
∆ριλλινγ τεµπλατε

Ζυµ εινφαχηεν Ποσιτιονιερεν δερ Βοηρλχηερ δεσ Ενδανσχηλαγσ.

ς 10|2011

Εασψ ποσιτιονινγ οφ τηε δριλλ ηολε φορ ενδ στοπ φιξεδ.

Βεζειχηνυνγ
∆εσιγνατιον

Αρτ.−Νρ.
Ιτεµ νο.

Βοηρσχηαβλονε φρ Αρτ.−Νρ. 0012010 + 0012011
∆ριλλινγ τεµπλατε φορ Ιτεµ νο. 0012010 + 0012011

0012139

Γεωιχητ
Ωειγητ
0,04 κγ
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1.4.06

∆ιστανζιερυνγ
Σπαχερ

ς 10|2011

Μιτ δερ εεποσ−∆ιστανζιερυνγ ωερδεν ∆οππελβρχκεν αυφ εινεµ
φεστ δεφινιερτεν Αβστανδ γεηαλτεν.

∆ουβλε βριδγεσ αρε κεπτ ατ α φιξεδ διστανχε απαρτ υσινγ τηε
εεποσ σπαχερ.

Βει Βεστελλυνγ δερ ∆ιστανζιερυνγ µυσσ ιµµερ δασ Σπυρµα⇓ (Μιτ−
τεναβστανδ δερ Βρχκεν) ανγεγεβεν ωερδεν!

Ωηεν ορδερινγ σπαχερσ, τηε γαυγε (χεντρε διστανχε οφ τηε βριδγ−
εσ) µυστ αλωαψσ βε γιϖεν!

Βεζειχηνυνγ
∆εσιγνατιον

Αρτ.−Νρ.
Ιτεµ νο.

Σπυρµα⇓
Γαυγε

Γεωιχητ ινκλ. Προφιλ
Ωειγητ ινχλ. προφιλε

∆ιστανζιερυνγ Σ
Σπαχερ Σ

0012016

310 µµ − 1500 µµ

5,60 κγ

∆ιστανζιερυνγ Μ
Σπαχερ Μ

0012017

310 µµ − 1500 µµ

7,40 κγ

∆ιστανζιερυνγ Λ
Σπαχερ Λ

0012018

310 µµ − 1500 µµ

9,00 κγ

∆ιστανζιερυνγ ΞΛ
Σπαχερ ΞΛ

0012265

310 µµ − 1500 µµ

10,04 κγ

εεποσ γµβη | Αλυµινιυµ χρανε σψστεµσ | Ενσελσκαµπ 3−5 | ∆−51674 Ωιεηλ Μαριενηαγεν | Τελ.: +49 2261 54637−0 | Φαξ: −29 | ινφο≅εεποσ.δε
Τεχηνισχηε ⊗νδερυνγε ϖορβεηαλτεν. Βιλδερ κννεν ϖοµ Οριγιναλ αβωειχηεν | Συβϕεχτ το τεχηνιχαλ µοδιφιχατιονσ. Ιµαγεσ χαν διφφερ φροµ οριγιναλ.

ωωω.εεποσ.δε
ΖΥΒΕΗ√Ρ | ΕΘΥΙΠΜΕΝΤ

1.4.09

ςερσχηλυσσπροφιλε
Χοϖερ προφιλε

ς 10|2011

Φρ Ρεινραυµανωενδυνγεν λιεφερτ εεποσ περφεκτ αυφ διε Κραν−
προφιλε αβγεστιµµε ςερσχηλυσσπροφιλε. εεποσ−Κρανσψστεµε ειγνεν
σιχη γενερελλ, ωεγεν δερ γρο⇓εν γλαττεν Αυ⇓ενφλχηεν δερ Κραν−
κοµπονεντεν, ηερϖορραγενδ φρ Ρεινραυµσψστεµε.

Φορ χλεαν ροοµ αππλιχατιονσ, εεποσ συππλιεσ χοϖερ προφιλεσ περ−
φεχτλψ µατχηεδ το τηε χρανε προφιλεσ. εεποσ χρανε σψστεµσ αρε
γενεραλλψ παρτιχυλαρλψ ωελλ συιτεδ φορ χλεαν ροοµ αππλιχατιονσ, δυε
το τηε λαργε, σµοοτη ουτερ συρφαχεσ οφ τηε χρανε χοµπονεντσ.

Ναχη ερφολγτερ Ινσταλλατιον δερ ςερσχηλυσσπροφιλε σινδ αλλε √φφ−
νυνγεν δερ Κρανπροφιλε βισ αυφ διε υντερε Αυστριττσφφνυνγ δαυ−
ερηαφτ ϖερσχηλοσσεν. Σταυβ, Σχηµυτζ υνδ ανδερε Παρτικελ κννεν
σιχη νυρ νοχη αυ⇓εν αβλαγερν, διε Προφιλε κννεν σο βεσονδερσ
εινφαχη γερεινιγτ ωερδεν.

Ωηεν τηε χοϖερ προφιλεσ ηαϖε βεεν συχχεσσφυλλψ ινσταλλεδ, αλλ οφ
τηε χρανε προφιλε οπενινγσ, ωιτη τηε εξχεπτιον οφ τηε βοττοµ
ουτλετ, αρε χλοσεδ οφφ περµανεντλψ. ∆υστ, διρτ ανδ οτηερ παρτιχλεσ
χαν ονλψ βυιλδ υπ ον τηε ουτερ συρφαχε, µακινγ ιτ παρτιχυλαρλψ
σιµπλε το χλεαν τηε προφιλεσ.

∆ιε ςερσχηλυσσπροφιλε σινδ σελβστϖερστνδλιχη ζυ αλλεν Προφιλτψπεν
κοµπατιβελ.

Τηε χοϖερ προφιλεσ αρε οφ χουρσε χοµπατιβλε ωιτη αλλ τψπεσ οφ
προφιλε.

Βεζειχηνυνγ
∆εσιγνατιον

Αρτ.−Νρ.
Ιτεµ νο.

ςερσχηλυσσπροφιλ οβερε Νυτ
Χοϖερ προφιλε φορ υππερ γροοϖε

0012111

ςερσχηλυσσπροφιλ σειτλιχηε Νυτ, 2000 µµ
Χοϖερ προφιλε φορ σιδεωισε γροοϖε, 2000 µµ

0012112
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ΖΥΒΕΗ√Ρ | ΕΘΥΙΠΜΕΝΤ

1.4.10

Γεγενγεωιχητ
Χουντερωειγητ

Βει δεµ Εινσατζ εινερ Ενεργιεζυφυηρ, διε σειτλιχη αµ Προφιλ βε−
φεστιγτ ωιρδ, ωιε Καβελσχηλεππ εξτερν, Σχηλειφλειτυνγ οδερ Ενερ−
γιεκεττε, διεντ δασ Γεγενγεωιχητ δαζυ, δασ Κρανπροφιλ γεραδε
αυσζυριχητεν.
Βεζειχηνυνγ
∆εσιγνατιον

Αρτ.−Νρ.
Ιτεµ νο.

Ειγενγεωιχητ
Ωειγητ

Προ Γεγενγεωιχητ κννεν βισ ζυ 6 Πλαττεν εινγεσετζτ ωερδεν.
Προ χουντερωειγητ υπ το 6 πλατεσ χαν βε υσεδ.

Γεγενγεωιχητ φρ Προφιλ Σ
Χουντερωειγητ φορ προφιλε Σ

0012168

3,78 κγ

Γεγενγεωιχητ φρ Προφιλ Μ
Χουντερωειγητ φορ προφιλε Μ

0012196

4,85 κγ

Γεγενγεωιχητ φρ Προφιλ Λ
Χουντερωειγητ φορ προφιλε Λ

0012197

5,98 κγ

Βερεχηνυνγσβεισπιελ
Κρανσψστεµ 12 µ (Προφιλ Λ) ξ 9 µ (Προφιλ Σ) µιτ Σχηλειφλειτυνγ
Βαην: 12 ξ 0,9 = 10,8 Πλαττεν / 6 = 1,8
αλσο 2 Στχκ Γεγενγεωιχητε
Βρχκε: 9 ξ 1,6 = 14,4 Πλαττεν / 6 = 2,4
αλσο 3 Στχκ Γεγενγεωιχητε

Γεγενγεωιχητ φρ Προφιλ ΞΛ
Χουντερωειγητ φορ προφιλε ΞΛ

0012273

7,63 κγ

Μενγενεινπλανυνγ Γεγενγεωιχητε

ς 10|2011

Ιφ ενεργψ συππλιεσ αρε υσεδ, ωηιχη αρε σεχυρεδ το τηε σιδε οφ τηε
προφιλε, ε.γ. εξτερναλ τοωεδ χαβλε, δραγλινεσ ορ ενεργψ χηαινσ,
τηε χουντερωειγητ σερϖεσ το αλιγν τηε χρανε προφιλε.

Εξαµπλε χαλχυλατιον
Χρανε σψστεµ 12 µ (προφιλε Λ) ξ 9 µ (προφιλε Σ) ωιτη χονδυχτορ λινε
Ραιλ: 12 ξ 0.9 = 10.8 πλατεσ / 6 = 1.8 ι.ε. 2 πιεχεσ χουντερ−
ωειγητ Βριδγε: 9 ξ 1.6 = 14.4 πλατεσ / 6 = 2.4 ι.ε. 3 πιεχεσ
χουντερωειγητ

Χ−Σχηιενε
Χ−ραιλ

Μενγε
Θυαντιτψ

Ενεργιεκεττε
Ενεργψ χηαιν

Μενγε
Θυαντιτψ

Προφιλ Σ
Προφιλε Σ

2,0 Πλαττεν/ Μετερ
2,0 πλατεσ / µετερ

Προφιλ Σ
Προφιλε Σ

5,7 Πλαττεν/ Μετερ
5,7 πλατεσ / µετερ

Προφιλ Μ
Προφιλε Μ

1,5 Πλαττεν/ Μετερ
1,5 πλατεσ / µετερ

Προφιλ Μ
Προφιλε Μ

4,2 Πλαττεν/ Μετερ
4,2 πλατεσ / µετερ

Προφιλ Λ
Προφιλε Λ

1,1 Πλαττεν/ Μετερ
1,1 πλατεσ / µετερ

Προφιλ Λ
Προφιλε Λ

3,2 Πλαττεν/ Μετερ
3,2 πλατεσ / µετερ

Προφιλ ΞΛ
Προφιλε ΞΛ

0,9 Πλαττεν/ Μετερ
0,9 πλατεσ / µετερ

Προφιλ ΞΛ
Προφιλε ΞΛ

2,6 Πλαττεν/ Μετερ
2,6 πλατεσ / µετερ

Σχηλειφλειτυνγ
Χονδυχτορ λινε

Μενγε
Θυαντιτψ

Σπιραλσχηλαυχη αυφ Σειλ
Ενεργψ βψ ηοσε

Μενγε
Θυαντιτψ

Προφιλ Σ
Προφιλε Σ

1,6 Πλαττεν/ Μετερ
1,6 πλατεσ / µετερ

Προφιλ Σ
Προφιλε Σ

0,3 Πλαττεν/ Μετερ
0,3 πλατεσ / µετερ

Προφιλ Μ
Προφιλε Μ

1,1 Πλαττεν/ Μετερ
1,1 πλατεσ / µετερ

Προφιλ Μ
Προφιλε Μ

0,2 Πλαττεν/ Μετερ
0,2 πλατεσ / µετερ

Προφιλ Λ
Προφιλε Λ

0,9 Πλαττεν/ Μετερ
0,9 πλατεσ / µετερ

Προφιλ Λ
Προφιλε Λ

0,2 Πλαττεν/ Μετερ
0,2 πλατεσ / µετερ

Προφιλ ΞΛ
Προφιλε ΞΛ

0,7 Πλαττεν/ Μετερ
0,7 πλατεσ / µετερ

Προφιλ ΞΛ
Προφιλε ΞΛ

0,2 Πλαττεν/ Μετερ
0,2 πλατεσ / µετερ
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1.4.12

Αβστανδηαλτερ Κρανβρχκεν
Στανδ−οφφ γιρδερ

Μσσεν ζωει Κρανβρχκεν, ωελχηε ιν εινεµ Σψστεµ µοντιερτ
σινδ, διστανζιερτ ωερδεν, κανν ηιερφρ υνσερ Στανδαρδ ∆ισταν−
ζιερυνγσσετ γενυτζτ ωερδεν. ∆ιεσεσ ιστ ιν Λνγεν ϖον 500 βισ
3.000 µµ ϖερφγβαρ.

Ιφ τωο χρανε βριδγεσ ωηιχη αρε µουντεδ ον ονε σψστεµ ρεθυιρε
διστανχινγ, ουρ στανδαρδ διστανχινγ σετ χαν βε υσεδ φορ τηισ
πυρποσε. Τηισ ισ αϖαιλαβλε ιν λενγτησ οφ 500 το 3,000 µµ.
Ωε αλσο οφφερ λαργερ λενγτησ ον ρεθυεστ.

Αυφ Ανφραγε βιετεν ωιρ Ιηνεν αυχη γρ⇓ερε Λνγεν αν.

ς 10|2011

Βεζειχηνυνγ
∆εσιγνατιον

Αρτ.−Νρ.
Ιτεµ νο.

Λνγε
Γαυγε

Γεωιχητ
Ωειγητ

∆ιστανζιερυνγ Κρανβρχκεν, µαξ. 3000 µµ
Στανδ−οφφ γιρδερ, µαξ. 3000 µµ

0021029

500 − 3000 µµ

5,00 κγ − 10,00 κγ
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ωωω.εεποσ.δε
ΖΥΒΕΗ√Ρ | ΕΘΥΙΠΜΕΝΤ

1.4.13

Σιχηερυνγσσψστεµε
Σαφετψ σψστεµσ

Ιν εινιγεν Ωερκεν, βερωιεγενδ ιν δερ Αυτοµοβιλινδυστριε, ωερ−
δεν γρυνδστζλιχη βει Λειχητκρανσψστεµεν Σιχηερυνγσσψστεµε
ϖοργεσχηριεβεν. Αυσ διεσεν Γρυνδ ηατ εεποσ ηιερφρ Στανδαρδ−
κοµπονεντεν εντωιχκελτ.
∆ρει ϖερσχηιεδενε Σιχηερυνγσελεµεντε σινδ αλσ Στανδαρδ βε−
στελλβαρ:
− Σιχηερυνγ Προφιλ
(ηιερ ωιρδ διε Κρανβαην µιτ δεµ δαρβερ λιεγενδεν Σταηλ−
βαυ µιτ εινεµ Εδελσταηλσειλ ϖερβυνδεν)
− Σιχηερυνγ Κρανβρχκε
(σιχηερε ςερβινδυνγ ζωισχηεν Βαην υνδ Βρχκε)
− Σιχηερυνγ Φαηρωαγεν
(Σιχηερυνγ γεγεν ηεραυσφαλλεν δερ ιµ Φαηρωερκ εινγε−
ηνγτεν Λαστ)

ς 10|2011

Τηερε αρε νο λεγαλ ρεθυιρεµεντσ φορ σαφετψ σψστεµσ βυτ τηεψ χαν
βε υσεδ ατ χυστοµερσ ρεθυεστ.
Τηρεε στανδαρδ σαφετψ δεϖιχεσ αρε αϖαιλαβλε φορ ορδερ:
− προφιλε σαφετψ δεϖιχε
(ιν τηισ χασε τηε χρανε ρυνωαψ ισ χοννεχτεδ το τηε στεελ
χονστρυχτιον αβοϖε ιτ)
− χρανε γιρδερ σαφετψ δεϖιχε
(σεχυρε χοννεχτιον βετωεεν τηε ρυνωαψ ανδ τηε γιρδερ)
− τρολλεψ σαφετψ δεϖιχε
(σεχυρεσ τηε λοαδ το πρεϖεντ ιτ φροµ φαλλινγ ουτ οφ τηε τρολλεψ)

Βεζειχηνυνγ
∆εσιγνατιον

Αρτ.−Νρ.
Ιτεµ νο.

Γεωιχητ προ Σατζ
Ωειγητ

Σιχηερυνγ Προφιλ
Σαφετψ σψστεµ προφιλε

0012081

1,02 κγ

Σιχηερυνγ Κρανβρχκε
Σαφετψ σψστεµ γιρδερ

0012192

1,42 κγ

Σιχηερυνγ Φαηρωαγεν
Σαφετψ σψστεµ τρολλεψ

0022007

0,56 κγ
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ωωω.εεποσ.δε
ΕΝΕΡΓΙΕ | ΕΝΕΡΓΨ

1.5.01

Φλαχηλειτυνγ
Φλατ χαβλε
Βεζειχηνυνγ
∆εσιγνατιον

Αρτ.−Νρ.
Ιτεµ νο.

Ειγενγεωιχητ
Ωειγητ

Φλαχηλειτυνγ 4Γ1,5
Φλατ χαβλε 4Γ1,5

0038500

0,13 κγ

Φλαχηλειτυνγ 5Γ1,5
Φλατ χαβλε 5Γ1,5

0038501

0,16 κγ

Βεζειχηνυνγ
∆εσιγνατιον

Αρτ.−Νρ.
Ιτεµ νο.

Ειγενγεωιχητ
Ωειγητ

Ρυνδλειτυνγ 4Γ1,5
Ρουνδ χαβλε 4Γ1,5

0038502

0,13 κγ

Ρυνδλειτυνγ 5Γ1,5
Ρουνδ χαβλε 5Γ1,5

0038503

0,16 κγ

Αρτ.−Νρ.
Ιτεµ νο.

Ειγενγεωιχητ
Ωειγητ

Ρυνδλειτυνγ
Ρουνδ χαβλε

Κλεµµδοσε
Χοννεχτιον βοξ
Βεζειχηνυνγ
∆εσιγνατιον

Κλεµµδοσε Προφιλ ΞΣ−ΞΛ
0031041
Χοννεχτιον βοξ προφιλε ΞΣ−ΞΛ

0,11 κγ

∆ιε Κλεµµδοσε ωιρδ βει αλλεν Κρανσψστεµεν εινγεσετζτ, ωελχηε
µιτ Στροµ ϖερσοργτ ωερδεν. ∆ιε εινζυπλανενδε Μενγε ριχητετ σιχη
ναχη δερ Ανζαηλ δερ Κρανβρχκεν. Αν ϕεδε Κρανβρχκε κοµµτ
εινε Κλεµµδοσε.
Τηε χοννεχτιον βοξ ισ υσεδ φορ αλλ χρανε σψστεµσ συππλιεδ ωιτη
ελεχτριχιτψ. Τηε αµουντ το βε πλαννεδ φορ ισ βασεδ ον τηε νυµβερ
οφ χρανε βριδγεσ. Εαχη χρανε βριδγε ρεχειϖεσ α χοννεχτιον βοξ.

Κρανηαυπτσχηαλτερ
Μαιν σωιτχη
Βεζειχηνυνγ
∆εσιγνατιον

Αρτ.−Νρ.
Ιτεµ νο.

Ειγενγεωιχητ
Ωειγητ

Κρανηαυπτσχηαλτερ
Μαιν σωιτχη

0038504

0,35 κγ

∆ερ Κρανηαυπτσχηαλτερ γεηρτ εβενφαλλσ ζυ ϕεδεµ Κρανσψστεµ,
ωελχηεσ Ενεργιεζυφυηρ περ Στροµ ηατ. Προ Κρανσψστεµ κοµµτ ειν
Ηαυπτσχηαλτερ ζυµ Εινσατζ.
Τηε µαιν σωιτχη ισ αλσο παρτ οφ τηε χρανε σψστεµ ωηιχη ρεχειϖεσ
ενεργψ βψ ελεχτριχιτψ συππλψ. Ονε µαιν σωιτχη ισ υσεδ περ χρανε
σψστεµ.
ς 10|2011
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