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1.3.11

Πνευµατικβρεµσε φρ Κρανβρχκεν
Πνευµατιχ βρακε φορ γιρδερσ

Βεζειχηνυνγ
∆εσιγνατιον

Ηαλτεκραφτ
Αρτ.−Νρ.
Ηολδινγ ποωερ Ιτεµ νο.

Ειγενγεωιχητ
Ωειγητ

Πνευµατικβρεµσε, 2φαχη σχηλιε⇓ενδ (ινκλ. Φαηρωερκ, φρ Κρανβρχκεν)
Πνευµατιχ βρακε, νορµαλλψ οπεν (ινχλ. τρολλεψ, φορ γιρδερσ)

40 κγ

0022029

2,50 κγ

Πνευµατικβρεµσε, 2φαχη φφνενδ (ινκλ. Φαηρωερκ, φρ Κρανβρχκεν)
Πνευµατιχ βρακε, νορµαλλψ χλοσεδ (ινχλ. τρολλεψ, φορ γιρδερσ)

40 κγ

0022061

2,50 κγ

∆εσ Ωειτερεν ωιρδ υντερσχηιεδεν ζωισχηεν σχηλιε⇓ενδ υνδ φφνενδ
Φυρτηερµορε, α διστινχτιον ισ µαδε βετωεεν χλοσινγ ανδ οπενινγ

Φυνκτιον σχηλιε⇓ενδ:
Φυνχτιον χλοσινγ:

230

Βει ∆ρυχκ
Υνδερ πρεσσυρε

Φυνκτιον φφνενδ:
Φυνχτιον οπενινγ:

Βει ∆ρυχκ
Υνδερ πρεσσυρε

ς 10|2011

Βρεµσβελαγ δρχκτ αν διε Υντερσειτε
δεσ Προφιλσ
Τηε βρακε παδ πρεσσεσ αγαινστ τηε
υνδερσιδε οφ τηε προφιλε

σχηλιε⇓τ διε Βρεµσε
τηε βρακε χλοσεσ

236

φφνετ διε Βρεµσε
τηε βρακε οπενσ
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1.3.12

Πνευµατικβρεµσε φρ Ηεβεζευγε
Πνευµατιχ βρακε φορ λιφτινγ υνιτσ

Βεζειχηνυνγ
∆εσιγνατιον

Ηαλτεκραφτ
Αρτ.−Νρ.
Ηολδινγ ποωερ Ιτεµ νο.

Ειγενγεωιχητ
Ωειγητ

Πνευµατικβρεµσε, 2φαχη σχηλιε⇓ενδ (ινκλ. Φαηρωερκ, φρ Ηεβεζευγε)
Πνευµατιχ βρακε, νορµαλλψ οπεν (ινχλ. τρολλεψ, φορ λιφτινγ υνιτσ)

40 κγ

0022068

3,50 κγ

Πνευµατικβρεµσε, 2φαχη φφνενδ (ινκλ. Φαηρωερκ, φρ Ηεβεζευγε)
Πνευµατιχ βρακε, νορµαλλψ οπεν (ινχλ. τρολλεψ, φορ λιφτινγ υνιτσ)

40 κγ

0022070

3,50 κγ

∆εσ Ωειτερεν ωιρδ υντερσχηιεδεν ζωισχηεν σχηλιε⇓ενδ υνδ φφνενδ
Φυρτηερµορε, α διστινχτιον ισ µαδε βετωεεν χλοσινγ ανδ οπενινγ

Φυνκτιον σχηλιε⇓ενδ:
Φυνχτιον χλοσινγ:

230

Βει ∆ρυχκ
Υνδερ πρεσσυρε

Φυνκτιον φφνενδ:
Φυνχτιον οπενινγ:

Βει ∆ρυχκ
Υνδερ πρεσσυρε

ς 10|2011

Βρεµσβελαγ δρχκτ αν διε Υντερσειτε
δεσ Προφιλσ
Τηε βρακε παδ πρεσσεσ αγαινστ τηε
υνδερσιδε οφ τηε προφιλε

σχηλιε⇓τ διε Βρεµσε
τηε βρακε χλοσεσ

236

φφνετ διε Βρεµσε
τηε βρακε οπενσ
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1.3.13

Πνευµατικβρεµσε
Πνευµατιχ βρακε
Μιτ δερ εεποσ Πνευµατικβρεµσε κννεν Σιε Ιηρε Λαστ εντωεδερ
παρκεν οδερ φεστηαλτεν.
∆ιε ωαρτυνγσφρειε εεποσ−Πνευµατικβρεµσε αρβειτετ µιτ φορτσχηριττ−
λιχηεν πνευµατισχηεν Μυσκελν δερ Φιρµα ΦΕΣΤΟ. ∆υρχη δεν
Εινσατζ διεσερ Μυσκελν ιν εινερ ιντελλιγεντεν Μεχηανικ, κννεν
Σιε ϖερσχηιεδενε Βρεµσεν οηνε Εινσχηρνκυνγεν ιν αλλεν εε−
ποσ Κρανσψστεµεν ϖερωενδεν. ∆ασ ηει⇓τ, δασσ Σιε διε εεποσ−
Πνευµατικβρεµσε οηνε Κοµπροµισσε αλσ Γελενκφαηρωαγεν
εινσετζεν κννεν, ζ.Β. ζυµ Ανβρινγεν ϖον Κρανβρχκεν. Αυχη
Τελεσκοπβρχκεν λασσεν σιχη οηνε Εινσχηρνκυνγεν ανβρινγεν.
∆ασ Γλειχηε γιλτ φρ αλλε Μιτνεηµερ φρ διε Ενεργιεζυφυηρ.
Λεδιγλιχη υµγερστετ ζυρ Αυφναηµε ϖον Κεττενζγεν µιττελσ Κετ−
τενζυγαδαπτερ εργιβτ σιχη εινε Βαυηηενζυναηµε ϖον 68 µµ
γεγενβερ δεµ Γαβελφαηρωερκ ΑΛ.

Τηε µαιντενανχε−φρεε ηολδινγ βρακε ωορκσ ωιτη αδϖανχε πνευ−
µατιχ µυσχλεσ µαδε βψ ΦΕΣΤΟ. Βψ υσινγ τηεσε µυσχλεσ ιν αν
ιντελλιγεντ µεχηανισµ, ψου χαν υσε διφφερεντ βρακεσ ιν αλλ εεποσ
χρανε σψστεµσ ωιτηουτ ρεστριχτιον. Τηισ µεανσ τηατ ψου χαν υσε
τηε εεποσ ηολδινγ βρακε ωιτηουτ χοµπροµισε ασ α ηινγε τρολ−
λεψ, ε.γ. το µουντ χρανε βριδγεσ. Εϖεν τελεσχοπιχ βριδγεσ χαν
βε µουντεδ ωιτηουτ ρεστριχτιον. Τηε σαµε αππλιεσ φορ αλλ ενεργψ
συππλψ χαρριερσ.
Τηε χονστρυχτιοναλ ηειγητ ινχρεασεσ βψ 68 µµ ιν χοµπαρισον το
τηε ΑΛ γαβ−τρολλεψ, ονλψ ωηεν χονϖερτεδ το ρεχειϖε χηαιν ηοιστσ
βψ µεανσ οφ α χηαιν ηοιστ αδαπτερ.
Τηε εεποσ πνευµατιχ βρακε ισ αϖαιλαβλε ασ α ηολδινγ βρακε υπ
το 40 κγ ηολδινγ ποωερ ανδ ισ αϖαιλαβλε ασ νορµαλλψ οπενεδ
(βρακε οπενσ ωηεν αιρ ισ χοµπρεσσεδ) ορ νορµαλλψ χλοσεδ (βρακε
χλοσεσ ωηεν αιρ ισ χοµπρεσσεδ).

∆ιε εεποσ−Πνευµατικβρεµσε ηατ εινε Ηαλτεκραφτ βισ 40 κγ υνδ ιστ
σοωοηλ φφνενδ (Βρεµσε φφνετ βει ∆ρυχκλυφτ) αλσ αυχη σχηλιε⇓ενδ
(Βρεµσε σχηλιε⇓τ βει ∆ρυχκλυφτ) ερηλτλιχη.

Ανωενδυνγσβεισπιελ φρ Βρεµσε
σχηλιε⇓ενδ:

Εξαµπλε φορ βρακε χλοσινγ:

∆ιε Φαηρωερκε σολλεν γεβρεµστ ωερδεν, σοβαλδ δερ Ωερκερ εινε
γεωισσε Φυνκτιον αυσλστ. ∆ιεσ ωιρδ οφτ βει Σχηραυβανωενδυνγεν
ϖερωενδετ, δαµιτ δυρχη διε αυφγεβραχητε Κραφτ δεσ Σχηραυβερσ,
δασ Κρανσψστεµ νιχητ σελβστστνδιγ ϖερφηρτ.

Τηε τρολλεψσ µυστ βε βρακεδ ασ σοον ασ τηε οπερατορ ινιτιατεσ
α χερταιν φυνχτιον. Τηισ ισ οφτεν υσεδ φορ σχρεωινγ αππλιχατιονσ
ιν ορδερ το πρεϖεντ τηε φορχε αππλιεδ βψ τηε σχρεωινγ δεϖιχε
ρεσυλτινγ ιν τηε χρανε σψστεµ προχεεδινγ ινδεπενδεντλψ.
2. Βρεµσφαηρωερκε σχηλιε⇓εν
2. Βρεµσφαηρωερκε
2. Χλοσε βρακε τρολλεψσ
σχηλιε⇓εν

3. Σχηραυβϖοργανγ σταρτετ
3. Σχηραυβϖοργανγ
3. Σχρεωινγ προχεδυρε σταρτσ
σταρτετ

ς 10|2011

1. Ωερκερ βεττιγτ Αυσλσερ φρ Σχηραυβϖοργανγ
1: Ωερκερ βεττιγτ
1. Οπερατορ πρεσσεσ τηε τριγγερ φορ σχρεωινγ προχεδυρε
Αυσλσερ φρ
Σχηραυβϖοργανγ

Ανωενδυνγσβεισπιελ φρ Βρεµσε
φφνενδ:

Εξαµπλε φορ βρακε οπενινγ:

∆ιεντ ζυρ Αβσιχηερυνγ δεσ σελβστστνδιγεν ςερφαηρενσ βει
∆ρυχκαβφαλλ.

Τηισ ισ υσεδ το σεχυρε αγαινστ ινδεπενδεντ προχεδυρε ιν χασε
οφ δροπ ιν πρεσσυρε.
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