ωωω.εεποσ.δε
ΦΑΗΡΩΕΡΚΕ | ΤΡΟΛΛΕΨΣ

1.3.06

Ελεκτρισχηερ Φαηραντριεβ Φλεξιβλε Σπεεδ
Ελεχτριχαλ δριϖε Φλεξιβλε σπεεδ

ς 10|2011

Βεζειχηνυνγ
∆εσιγνατιον

Τραγλαστ
Λοαδ

Αρτ.−Νρ.
Ιτεµ νο.

Ελεκτρισχηερ Φαηραντριεβ 1:10, οηνε Κυππλυνγ, φρ Κρανβρχκε
Ελεχτριχαλ δριϖε 1:10, ωιτηουτ χλυτχη, φορ γιρδερ

µαξ. 500 κγ

0021037

Ελεκτρισχηερ Φαηραντριεβ 1:10, µιτ Κυππλυνγ, φρ Κρανβρχκε
Ελεχτριχαλ δριϖε 1:10, ινχλ. χλυτχη, φορ γιρδερ

µαξ. 500 κγ

0021039

Ελεκτρισχηερ Φαηραντριεβ 1:10, οηνε Κυππλυνγ, φρ Ηεβεζευγ
Ελεχτριχαλ δριϖε 1:10, ωιτηουτ χλυτχη, φορ λιφτινγ υνιτ

µαξ. 500 κγ

0021038

Ελεκτρισχηερ Φαηραντριεβ 1:10, µιτ Κυππλυνγ, φρ Ηεβεζευγ
Ελεχτριχαλ δριϖε 1:10, ινχλ. χλυτχη, φορ λιφτινγ υνιτ

µαξ. 500 κγ

0021040
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1.3.07

Ελεκτρισχηερ Φαηραντριεβ
Ελεχτριχαλ δριϖε
Γελενκφαηρωερκ διεντ ζυµ Ανβινδεν δεσ Βρχκενπροφιλσ µιττελσ
Κραντργεραυφηνγυνγ. Γαβελφαηρωερκ διεντ ζυµ Ανβινδεν δι−
ϖερσερ Ηυβγερτε (ζ.Β. Κεττενζυγ).

Ηινγεδ τρολλεψσ αρε υσεδ φορ τετηερινγ τηε βριδγε προφιλε βψ χρανε
γιρδερ συσπενσιον. Γαβ τρολλεψσ αρε υσεδ φορ τετηερινγ ϖαριουσ
λιφτινγ εθυιπµεντ (ε.γ. ηοιστσ).

∆ιε Φαηραντριεβε γιβτ εσ µιτ υνδ οηνε Κυππλυνγ.
> Οηνε Κυππλυνγ = Ειν ςερφαηρεν ϖον Ηανδ ιστ νιχητ µγλιχη
> Ινκλ. Κυππλυνγ = Ειν ςερφαηρεν ϖον Ηανδ ιστ µγλιχη

Τηε δριϖεσ αρε αϖαιλαβλε ωιτη ανδ ωιτηουτ χουπλινγ.
> Ωιτηουτ χουπλινγ = Προχεσσινγ βψ ηανδ ισ νοτ ποσσιβλε
> Ινχλ. χουπλινγ = Προχεσσινγ βψ ηανδ ισ ποσσιβλε

Ειν Φαηραντριεβ κανν µαξ. 500 κγ βεωεγεν. Βει εινερ ηηερεν
Λαστ ωερδεν δεµεντσπρεχηενδ µεηρ Εινηειτεν βεντιγτ. Αυ⇓ερ−
δεµ ωερδεν φρ δασ ϖερφαηρεν ϖον Κρανβρχκεν αβ φολγενδεν
Λνγεν ζωει Αντριεβε βεντιγτ:

Ονε δριϖε χαν µοϖε α µαξιµυµ οφ 500 κγ. Φορ ηιγηερ λοαδσ,
µορε υνιτσ αρε ρεθυιρεδ. Τωο δριϖεσ αρε ρεθυιρεδ φορ προχεσσινγ
οφ χρανε βριδγεσ υπωαρδσ φροµ τηε φολλοωινγ λενγτησ:

M

ΕΤΚ

M

ιµµερ ζωει
Φαηραντριεβε
Αλωαψσ τωο
δριϖεσ

αβ 3000 µµ
ζωει Φαηραντριεβε
Φροµ 3,000 µµ
τωο δριϖεσ

M

M

Ειγενσχηαφτεν Φαηραντριεβ

∆ριϖε φεατυρεσ

Γεσχηωινδιγκειτ: 0 − 60 µ/µιν
Λειστυνγ: 0,37 κΩ
Σπαννυνγ: 230 ς
Εινσχηαλτδαυερ: 100%
Γεσαµτγεωιχητ ινκλ. ΦΥ: χα. 15 κγ

Σπεεδ: 0 − 60 µ/µιν
Περφορµανχε: 0.37 κΩ
ςολταγε: 230 ς
∆υτψ ρατινγ: 100%
Τοταλ ωειγητ ινχλυδινγ ΦΥ: αππροξ. 15 κγ

− 2 Γεσχηωινδιγκειτεν, οπτιοναλ στυφενλοσ
− περµανεντερ Ρειβραδαντριεβ, οπτιοναλ µιτ Φρειλαυφ
βερ ελεκτρισχηε Κυππλυνγ
− Κραφτβερτραγυνγ βερ διε Προφιλυντερσειτε
− Χοντινενταλ Ρειβρδερ
− Ρηειν−Γετριεβε µιτ γενορµτεν ΙΕΧ−Φλανσχη
− ΚΕΒ Κυππλυνγ
− ναηεζυ γερυσχηλοσ
− Σοφτ−Σταρτ, Σοφτ−Στοπ
− Φρει προγραµµιερβαρ

− 2 Σπεεδσ, οπτιοναλ χοντινυουσ
− περµανεντ φριχτιον δριϖε, οπτιοναλ ωιτη φρεεωηεελ
ϖια ελεχτριχαλ χουπλινγ
− Ποωερ τρανσµισσιον ϖια τηε προφιλε ρεϖερσε σιδε
− Χοντινενταλ φριχτιον ωηεελσ
− Ρηειν−Γετριεβε (Ρηειν δριϖε) ωιτη στανδαρδισεδ ΙΕΧ
φλανγε
− ΚΕΒ χουπλινγ
− ϖιρτυαλλψ νοισελεσσ
− σοφτ−σταρτ, σοφτ−στοπ
− φρεελψ προγραµµαβλε

Ειγενσχηαφτεν Φρεθυενζυµριχητερ
−
−
−
−
−
−
−

−
−

ς 10|2011

ΖΤΚ

κοµπακτεσ Γεηυσε, ΙΠ 54 γεκαπσελτ
ϖορεινγεστελλτε Παραµετερ φρ οπτιµαλεν Βετριεβ
Ζυϖερλσσιγκειτ υνδ ερηητε Βετριεβσσιχηερηειτ
50 °Χ Νενν− Υµγεβυνγστεµπερατυρ οηνε
Λειστυνγσεινσχηρνκυνγ
εινφαχηε µεχηανισχηε υνδ ελεκτρισχηε Ινσταλλατιον
εινφαχηε Βεδιενυνγ, λειστυνγσφηιγε Φυνκτιονεν
σχηνελλε Κονφιγυρατιον, φρ διε µειστεν Ανωενδυνγεν
γεειγνετε Ωερκσεινστελλυνγεν, νυρ 14 Παραµετερ ιν
δερ Στανδαρδεβενε υνδ ωειτερε 26 Παραµετερ ιν δερ
Οπτιονσεβενε
Ιντεγριερτε ΕΜς−Φιλτερ
Γερυσχηλοσερ Μοτορλαυφ δυρχη εινε βισ ζυ 32 κΗζ
εινστελλβαρε Σχηαλτφρεθυενζ δερ Ενδστυφε

Φεατυρεσ οφ φρεθυενχψ χονϖερτερ
−
−
−
−
−
−
−

−
−

χοµπαχτ βοδψ, ΙΠ 54 ενχλοσεδ
πρε−σετ παραµετερσ φορ οπτιµαλ οπερατιον
ρελιαβιλιτψ ανδ ινχρεασεδ οπερατιοναλ σεχυριτψ
50 °Χ νοµιναλ− αµβιεντ τεµπερατυρε ωιτηουτ
περφορµανχε ρεστριχτιον
σιµπλε µεχηανιχαλ ανδ ελεχτριχαλ ινσταλλατιον
σιµπλε οπερατιον, ηιγη−χαπαχιτψ φυνχτιονσ
φαστ χονφιγυρατιον, φαχτορψ σεττινγσ συιτεδ το µοστ
αππλιχατιονσ, ονλψ 14 παραµετερσ ατ στανδαρδ λεϖελ ανδ
α φυρτηερ 26 παραµετερσ ατ οπτιον λεϖελ
ιντεγρατεδ ΕΜς φιλτερ
νοισελεσσ ενγινε οπερατιον τηρουγη σωιτχηινγ φρεθυενχψ
οφ τηε ουτπυτ σταγε αδϕυσταβλε υπ το 32 κΗζ
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1.3.08

Ελεκτρισχηερ Φαηραντριεβ Τωο Σπεεδ
Ελεχτριχαλ δριϖε Τωο σπεεδ

ς 10|2011

Βεζειχηνυνγ
∆εσιγνατιον

Αρτ.−Νρ.
Ιτεµ νο.

Ελεκτρισχηερ Φαηραντριεβ Τωο Σπεεδ φρ Κρανβρχκεν
Ελεχτριχαλ δριϖε Τωο σπεεδ φορ γιρδερσ

0021053

Ελεκτρισχηερ Φαηραντριεβ Τωο Σπεεδ φρ Ηεβεζευγε
Ελεχτριχαλ δριϖε Τωο σπεεδ φορ λιφτινγ υνιτσ

0021055

Ειγενσχηαφτεν Φαηραντριεβ

∆ριϖε φεατυρεσ

Γεσχηωινδιγκειτ: χα. 7µ/µιν υνδ 29 µ/µιν
Λειστυνγ: 0,25 κω
Σπαννυνγ: 230 ς
Εινσχηαλτδαυερ: 20 %
Γεσαµτγεωιχητ: χα. 15 κγ

Σπεεδ: χα. 7µ/µιν υνδ 29 µ/µιν
Περφορµανχε: 0,25 κΩ
ςολταγε: 230 ς
∆υτψ ρατινγ: 20%
Τοταλ ωειγητ: αππροξ. 15 κγ

−
−
−
−
−
−

−
−
−
−
−
−

2 Γεσχηωινδιγκειτεν
Ρειβραδαντριεβ µιτ Φρειλαυφ
Κραφτβερτραγυνγ βερ διε Προφιλυντερσειτε
Γυµµιερτε Ρειβωαλζε
γερυσχηαρµ
Σοφτ−Σταρτ, Σοφτ−Στοπ

2 Σπεεδσ
φριχτιον δριϖε ωιτη φρεεωηεελ
Ποωερ τρανσµισσιον ϖια τηε προφιλε ρεϖερσε σιδε
ρυββεριζεδ φριχτιον ωηεελσ
νοισελεσσ
σοφτ−σταρτ, σοφτ−στοπ
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1.3.09

Πνευµατισχηερ Φαηραντριεβ
Πνευµατιχ δριϖε

ς 10|2011

Βεζειχηνυνγ
∆εσιγνατιον

Τραγλαστ
Λοαδ

Αρτ.−Νρ.
Ιτεµ νο.

Πνευµατισχηερ Φαηραντριεβ
Πνευµατιχ δριϖε

µαξ. 500 κγ

0021042
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1.3.10

Πνευµατισχηερ Φαηραντριεβ
Πνευµατιχ δριϖε
Γελενκφαηρωερκ διεντ ζυµ Ανβινδεν δεσ Βρχκενπροφιλσ µιττελσ
Κραντργεραυφηνγυνγ. Γαβελφαηρωερκ διεντ ζυµ Ανβινδεν δι−
ϖερσερ Ηυβγερτε (ζ.Β. Κεττενζυγ).

Ηινγεδ τρολλεψσ αρε υσεδ φορ τετηερινγ τηε βριδγε προφιλε βψ χρανε
γιρδερ συσπενσιον. Γαβ τρολλεψσ αρε υσεδ φορ τετηερινγ ϖαριουσ
λιφτινγ εθυιπµεντ (ε.γ. ηοιστσ).

∆ιε Φαηραντριεβε γιβτ εσ µιτ υνδ οηνε Κυππλυνγ.
> Οηνε Κυππλυνγ = Ειν ςερφαηρεν ϖον Ηανδ ιστ νιχητ µγλιχη
> Ινκλ. Κυππλυνγ = Ειν ςερφαηρεν ϖον Ηανδ ιστ µγλιχη

Τηε δριϖεσ αρε αϖαιλαβλε ωιτη ανδ ωιτηουτ χουπλινγ.
> Ωιτηουτ χουπλινγ = Προχεσσινγ βψ ηανδ ισ νοτ ποσσιβλε
> Ινχλ. χουπλινγ = Προχεσσινγ βψ ηανδ ισ ποσσιβλε

Ειν Φαηραντριεβ κανν µαξ. 500 κγ βεωεγεν. Βει εινερ ηηερεν
Λαστ ωερδεν δεµεντσπρεχηενδ µεηρ Εινηειτεν βεντιγτ. Αυ⇓ερ−
δεµ ωερδεν φρ δασ ϖερφαηρεν ϖον Κρανβρχκεν αβ φολγενδεν
Λνγεν ζωει Αντριεβε βεντιγτ:

Ονε δριϖε χαν µοϖε α µαξιµυµ οφ 500 κγ. Φορ ηιγηερ λοαδσ,
µορε υνιτσ αρε ρεθυιρεδ. Τωο δριϖεσ αρε ρεθυιρεδ φορ προχεσσινγ
οφ χρανε βριδγεσ υπωαρδσ φροµ τηε φολλοωινγ λενγτησ:

M

ΕΤΚ

M

ιµµερ ζωει
Φαηραντριεβε
Αλωαψσ τωο
δριϖεσ

αβ 3000 µµ
ζωει Φαηραντριεβε
Φροµ 3,000 µµ
τωο δριϖεσ

M

M

Ειγενσχηαφτεν Φαηραντριεβ

∆ριϖε φεατυρεσ

Σχηωενκµεχηανισµυσ πνευµατισχη βεττιγτ ζυµ Ανδρχκεν δεσ
Ρειβραδσ βει Μοτορφαηρτ.

Πνευµατιχ σλεωινγ µεχηανισµ φορ πρεσσινγ τηε φριχτιον δριϖε ον
δυρινγ µοτορ−ποωερεδ οπερατιον.

Βει νιχητ ανγεδρχκτεµ Ρειβραδ κεινε ζυστζλιχηε ςερσχηιεβε−
κραφτ, δ.η. βεωηρτερ εεποσ Λειχητλαυφ

Ιφ τηε φριχτιον δριϖε ισ νοτ πρεσσεδ ον τηερε ισ νο αδδιτιοναλ δισ−
πλαχεµεντ φορχε ρεσυλτινγ ιν τηε φαµιλιαρ εεποσ σµοοτη−ρυννινγ
προπερτιεσ

− Ανδρυχκκραφτ υνδ Γεσχηωινδιγκειτ γετρενντ στευερβαρ
− ∆ερ πνευµατισχηε Φαηραντριεβ ιστ φρ εινε µαξιµαλε Λαστ
ϖον 500 κγ αυσγελεγτ.
− ∆ερ Αντριεβ εντωιχκελτ αυσ δεµ Στιλλστανδ εινεν
∆ρεηµοµεντ ϖον 12 Νµ
− ∆ερ Γεσχηωινδιγκειτσβερειχη λιεγτ βει 2−20 µ/µιν
− Σταρτ/Στοπ υνδ ∆ρεηριχητυνγσωεχησελ σινδ υντερ ςολλ−Λαστ
µγλιχη
− ⇐βερλαστσιχηερ
− Γερινγε Βετριεβσγερυσχηε
− Μινιµαλερ Λυφτϖερβραυχη βει ηχηστερ Λειστυνγ
− Εξ−Σχηυτζ Αυσφηρυνγ οπτιοναλ
− Βετριεβστεµπερατυρεν −10°Χ βισ +60°Χ
− Μαξ. Βετριεβσδρυχκ 6βαρ
− √λφρειε, γεφιλτερτε Λυφτ ωιρδ βεντιγτ
(Φιλτρατιονσγραδ < 5 ∝µ)
− Ωιρ εµπφεηλεν εινε Ζυλυφτδροσσελ ζυρ
Γεσχηωινδιγκειτσστευερυνγ

ς 10|2011

ΖΤΚ

− Τηε πρεσσινγ φορχε ανδ σπεεδ αρε χοντρολλαβλε σεπαρατελψ
− Τηε πνευµατιχ δριϖε ισ δεσιγνεδ φορ α µαξιµυµ λοαδ οφ
500 κγ.
− Τηε δριϖε γενερατεσ α τορθυε οφ 12 Νµ φροµ α στανδστιλλ
− Τηε σπεεδ ρανγε ισ 2−20 µ/µιν
− Σταρτ/στοπ ανδ ρεϖερσαλ οφ τηε διρεχτιον οφ ροτατιον αρε
ποσσιβλε υνδερ φυλλ λοαδ
− Ινχορπορατεδ οϖερλοαδ προτεχτιον
− Θυιετ οπερατιον
− Μινιµυµ αιρ χονσυµπτιον ατ ηιγηεστ περφορµανχε
− Εξπλοσιον−προοφ ϖερσιον αϖαιλαβλε ασ αν οπτιον
− Οπερατινγ τεµπερατυρεσ −10°Χ το +60°Χ
− Μαξ. οπερατινγ πρεσσυρε 6 βαρ
− Οιλ−φρεε, φιλτερεδ αιρ ρεθυιρεδ
(δεγρεε οφ φιλτρατιον < 5 ∝µ)
− Ωε ρεχοµµενδ αν αιρ συππλψ ρεγυλατορ φορ σπεεδ χοντρολ
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