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2. ΕΙΝΣΧΗΥΒΠΡΟΦΙΛ
Μιτ δεµ εεποσ Εινσχηυβπροφιλ λασσεν σιχη
αλτε Ηνγεβαηνσψστεµε µιτ ιηρεν Σταηλ−
σχηιενεν αυφωερτεν υνδ κοστενγνστιγ ζυ
µοδερνεν Λειχητλαυφ−Κρανσψστεµεν µοδι−
φιζιερεν.
Ηνγεβαηνσψστεµε αυσ Σταηλβλεχη−Σχηιε−
νεν ερφορδερν ιµ ςεργλειχη ζυ Σψστεµεν αυσ

Αλυµινιυµ γρ⇓ερε Βεδιενκρφτε υνδ ωερ−
δεν αυφγρυνδ ϖον ςερσχηλει⇓ δερ Σχηιενεν
υνδ Φαηρωερκεν νιχητ γεραδε λεισερ. Μιτ
δεµ Εινσχηυβπροφιλ αυσ Αλυµινιυµ κννεν
ηερκµµλιχηε Σταηλσψστεµε νυν εινφαχη
µοδερνισιερτ ωερδεν. Λαστεν λασσεν σιχη
δαµιτ κινδερλειχητ υνδ εργονοµισχη βεωε−
γεν, οηνε ζυ ϖερκλεµµεν.

2. ΣΛΙ∆Ε−ΙΝ ΠΡΟΦΙΛΕ
Τηε σλιδε−ιν προφιλε φροµ εεποσ εναβλεσ ολδ−
στψλε οϖερηεαδ ρυνωαψ σψστεµσ, ωιτη τηειρ
στεελ ραιλσ, το βε υπγραδεδ ιντο µοδερν,
σµοοτη−ρυννινγ χρανε σψστεµσ.
Οϖερηεαδ χρανε σψστεµσ υσινγ στεελ ραιλσ
ρεθυιρε γρεατερ οπερατινγ φορχεσ τηαν σψσ−
τεµσ βυιλτ φροµ αλυµινιυµ, ανδ τηεψ αρε νοτ

ς 10|2011

Αλυµινιυµ Κρανσψστεµε
Αλυµινιυµ χρανε σψστεµσ

εξαχτλψ θυιετ−ρυννινγ ιν ϖιεω οφ τηε ωεαρ το
ωηιχη τηε ραιλσ ανδ τρολλεψσ αρε εξποσεδ.
Τηε νεω αλυµινιυµ σλιδε−ιν προφιλε νοω
µακεσ ιτ ποσσιβλε το µοδερνιζε χονϖεντιον−
αλ στεελ σψστεµσ. Εργονοµιχ χονϖεψινγ οφ
λοαδσ ωιτηουτ ϕαµµινγ ισ νοω χηιλδσ πλαψ
ασ α ρεσυλτ.
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2.1.01

Εινσχηυβπροφιλ
Σλιδε−ιν προφιλε

ς 10|2011

Ειγενσχηαφτεν
Φεατυρε

Βεσχηρειβυνγ
∆εσχριπτιον

Εινσχηυβπροφιλ
Σλιδε−ιν προφιλε

Αρτ.−Νρ.
Ιτεµ νο.

Ειγενγεωιχητ
Ωειγητ

ΕΝ ΑΩ 6063 Τ66
Αλυµινιυµ Ελοξαλ Νατυρ
Νατυριαλ αλυµινιυµ
ανοδισεδ

Λ= 1000 µµ

0011081

4,60 κγ

Ματεριαλ
Ματεριαλ δατα

Λ= 2000 µµ

0011082

9,20 κγ

Λ= 3000 µµ

0011083

13,80 κγ

Ειγενγεωιχητ
Ωειγητ

4,6 κγ/µ

Λ= 4000 µµ

0011084

18,40 κγ

Λ= 5000 µµ

0011085

23,00 κγ

Λ= 6000 µµ

0011086

27,60 κγ
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2.2.01

Εινσχηυβπροφιλ Φαηρωερκ
Σλιδε−ιν προφιλε τρολλεψ

ς 10|2011

Βεζειχηνυνγ
∆εσιγνατιον

Αρτ.−Νρ.
Ιτεµ νο.

µαξ. Λαστ αυφωρτσ
µαξ. Λαστ αβωρτσ
µαξ. δοωνλοαδ λοαδ µαξ. υπωαρδ λοαδ

Ειγενγεωιχητ
Ωειγητ

Γαβελφαηρωερκ ΣΤ 600/600
Ηινγε τρολλεψ ΣΤ 600/600

0021059

600 κγ

2,30 κγ

600 κγ
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2.2.01

Εινσχηυβπροφιλ Ζυβεηρ
Σλιδε−ιν προφιλε εθυιπµεντ

ς 10|2011

Βεζειχηνυνγ
∆εσιγνατιον

Αρτ.−Νρ.
Ιτεµ νο.

Ειγενγεωιχητ
Ωειγητ

Στο⇓ϖερβινδυνγ
ϑοιντ σετ

0012049

2,30 κγ

Ενδανσχηλαγ
Ενδ στοπ

0012296

1,00 κγ

Βοηρσχηαβλονε
∆ριλλινγ τεµπλατε

0012295

0,04 κγ

Καβελωαγεν Εινσχηυβπροφιλ Φλαχηκαβελ
Χαβλε τρολλεψσ σλιδε−ιν προφιλε φλατ χαβλε

0031056

0,50 κγ

Καβελωαγεν Εινσχηυβπροφιλ Σχηλαυχη
Χαβλε τρολλεψσ σλιδε−ιν προφιλε ηοσε

0031057

0,80 κγ

Καβελωαγεν Εινσχηυβπροφιλ Βανδ
Χαβλε τρολλεψσ σλιδε−ιν προφιλε προφιλε στραπ

0031055

0,70 κγ
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