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5. ΗΥΒΑΧΗΣΕ
∆ιε εεποσ Ηυβαχησε βασιερτ αυφ δεµ Αλυµι−
νιυµ−Βαυκαστενσψστεµ υνδ ωιρδ ωαηλωεισε
ελεκτρισχη οδερ πνευµατισχη βετριεβεν.
∆ιε εινζελνεν Συλενελεµεντε βεστεηεν
αυσ ηοχηβελαστβαρεν, στρανγγεπρεσστεν
Αλυµινιυµ−Προφιλεν. ∆ιε Κυγελλαγερ δερ
ναχηστελλβαρεν Φηρυνγσσττελ λαυφεν αυφ
ηοχηπρζισεν, γεηρτετεν Ρυνδστηλεν υνδ
ερρειχηεν δαµιτ ηερϖορραγενδε Λαυφειγεν−
σχηαφτεν υνδ ϖερσχηλει⇓αρµεν Βετριεβ.

Αυφγρυνδ διεσερ σπεζιελλεν εεποσ−Φηρυνγ
φυνκτιονιερτ διε Ηυβαχησε µιτ ιηρεµ Ζωει−
οδερ ∆ρειφαχη−Τελεσκοπ αβσολυτ σπιελφρει.
Σελβστ αυ⇓ερµιττιγε Λαστεν βισ 2500 Νµ
ωερδεν σιχηερ γεηανδελτ.
Αυφ Ωυνσχη ιστ ειν Ηυβ ϖον βισ ζυ µεηρε−
ρεν Μετερν µγλιχη. Αν διε αυ⇓ενλιεγεν−
δεν, ιτεµ−κοµπατιβλεν, Νυτεν λασσεν σιχη
Ανβαυτεν, ωιε ζυµ Βεισπιελ Ενεργιεκεττεν,
εινφαχη βεφεστιγεν.

5. ΛΙΦΤΙΝΓ ΑΞΙΣ
Τηε εεποσ λιφτινγ αξισ βυιλδ ον τηε αλυµι−
νυµ χονστρυχτιον κιτ ανδ χαν βε οπερατεδ
ειτηερ ελεχτριχαλλψ ορ πνευµατιχαλλψ.
Τηε ινδιϖιδυαλ χολυµν ελεµεντσ αρε µαδε
υσινγ α ηιγηλψ στρεσσαβλε, εξτρυδεδ αλυµινι−
υµ αλλοψ ανδ ηαϖε βεεν χονχειϖεδ σπεχιφι−
χαλλψ φορ λιφτινγ αππλιχατιονσ ωιτη εχχεντριχ
λοαδσ. Τηε ρολλινγ ελεµεντσ ον τηε αδϕυστ−
αβλε γυιδεσ ρυν ον ϖερψ πρεχισελψ γρουνδ
ανδ ηαρδενεδ ρουνδ στεελ ροδσ ιν ορδερ το
αχηιεϖε τηε ηιγηεστ λοαδ−βεαρινγ χαπαχιτψ
ωηιλε ρυννινγ εξτρεµελψ θυιετλψ. Τηε σπεχιαλ
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Αλυµινιυµ Κρανσψστεµε
Αλυµινιυµ χρανε σψστεµσ

δεσιγν οφ τηε γυιδε υνιτσ τηατ ωερε δεϖελ−
οπεδ φορ τηισ αππλιχατιον µεανσ τηατ τηε
βεαρινγσ αρε συβϕεχτεδ το ιδεαλ λοαδσ ατ αλλ
τιµεσ, ωηιχη λεαδσ το τηε λοωεστ ποσσιβλε
ωεαρ. Τηε λιφτινγ χολυµν αβσορβσ τορθυε οφ
υπ το 2500 Νµ ωηιλε ρεµαινινγ αβσολυτελψ
φρεε οφ πλαψ. Τηε λιφτινγ ον τηε εντιρε υνιτ ισ
χοντινυουσλψ αδϕυσταβλε ανδ α τοταλ λενγτη
οφ σεϖεραλ µετρεσ ισ ποσσιβλε. Ιντεριορ ανδ
εξτεριορ νοτχηεσ (ιτεµ−χοµπατιβλε) µεαν
τηατ ανψ αδδιτιονσ χαν βε σεχυρεδ το αλλ λιφτ−
ινγ σεγµεντσ.
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Ηυβαχησε ελεκτρισχη
Λιφτινγ αξισ ελεχτριχαλ

Βεζειχηνυνγ
∆εσιγνατιον

Αρτ.−Νρ.
Ιτεµ νο.

Ηυβαχησε ελεκτρισχη
Λιφτινγ αξισ ελεχτριχαλ

0012650 − 0012652

∆ατεν

∆ατα

− Εινβαυµα⇓ υνδ Ηυβ ινδιϖιδυελλ αβστιµµβαρ
− Τραγφηιγκειτ 500 κγ, ηηερε Λαστεν αυφ Ανφραγε
− βισ ζυ 2500 Νµ ∆ρεηµοµενταυφναηµε βει αυ⇓ερµιττιγεν
Κρφτεν
− Ηυββεωεγυνγ ελεκτρισχη, οπτιοναλ πνευµατισχη

−
−
−
−

Ηιγηλιγητσ
−
−
−
−
−

ηοχη βελαστβαρ, αυχη βει αυ⇓ερµιττιγεν Λαστεν
σπιελφρει
ωαρτυνγσαρµ
στυφενλοσ εινστελλβαρε Ηυβγεσχηωινδιγκειτεν
αυ⇓ενλιεγενδε ιτεµ Νυτεν

Λιεφερυµφανγ
− κοµπλεττ αυφγεβαυτε Ηυβαχησε ινκλ. Ηυβµοτορ υνδ
Φαηρραηµεν
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ασσεµβλψ διµενσιον ανδ στροκε χαν βε χονφιγυρεδ ινδιϖιδυαλλψ
λιφτινγ Χαπαχιτψ 500 κγ, ηιγηερ λοαδσ ον ρεθυεστ
υπ το 2500Νµ τορθυε ωιτη οφφ−χεντερ λοαδσ
στροκε βψ ελεχτριχ δριϖε, πνευµατιχ λιφτινγ οπτιοναλ

Ηιγηλιγητσ
−
−
−
−
−

ηιγη λοαδ χαπαχιτψ εϖεν ωιτη οφφ−χεντερ λοαδσ
ζερο βαχκλαση
λοω−µαιντενανχε υνιτ
φυλλψ αδϕυσταβλε λιφτινγ σπεεδ
εξτεριορ ιτεµ σλοτσ

Σχοπε οφ δελιϖερψ
− χοµπλετελψ ασσεµβλεδ λιφτινγ αξισ ινχλυδινγ δριϖε ανδ χραβ
φραµε
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