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Systemy przenoszenia 
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Aluminiowe suwnice i żurawie firmy Schmalz
Dzięki modułowej konstrukcji suwnice i żurawie Schmalz doskonale integrują się ze 
środowiskiem roboczym użytkownika zapewniając wiele korzyści. Bez względu na rozła-
dunek lub załadunek ładunków na linii produkcyjnej czy też wyznaczonym obszarze 
roboczym na hali produkcyjnej aluminiowe suwnice i żurawie zapewniają ergonom-
iczną pracę.

• Łatwa i ergonomiczna 
praca, siła bezwładności 
ładunku jest zredu-
kowana do minimum

• Niewielka siła wyma-
gana do rozpoczęcia 
procesu przesuwania 
dzięki bezoporowej 
pracy wózków

W porównaniu do systemów suwnicowych wykonanych ze stali, 
użytkownicy oszczędzają ponad 60% siły wymaganej do przesunię-
cia ładunków. Dzięki temu nawet ciężkie ładunki mogą być obsługi-
wane bez trudu i bezpiecznie. 

• Wysoki poziom ergonomii, siła 
bezwładności ładunku jest zredu-
kowana do minimum

• Elastyczny system suwnic 
modułowych dopasowany do  
indywidualnych rozwiązań

• Certyfikowane systemy zapewniają 
wysoki poziom bezpieczeństwa

WYSIŁEK W ZAKRESIE OBSŁUGI ZMNIEJSZONY O PONAD 60%

KORZYŚCI W SKRÓCIE:

Wysoki poziom  
ergonomii
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Udźwig do 1,000 kg

Słupowy żuraw obrotowy z wciągnikiem łańcuchowym i chwytakiem podciśnieniowym  

VacuMaster

Przyścienny żuraw obrotowy WK z podnośnikiem podciśnieniowym Jumbo

• Żuraw w miejscu pracy zapewnia ergonomiczne i sprawne przenoszenie ładunków
• Dostępny jako żuraw słupowy lub przyścienny 

• Specjalnie dopasowane do podnośników Jumbo oraz wciągników elektrycznych 
• Zapewnia ergonomiczną obsługę, siła bezwładności ładunku jest zredukowana do minimum 
• Wysokiej jakości komponenty odporne na zużycie 
• Nowoczesna konstrukcja o anodowanych powierzchniach 
• Przyśpiesza procesy robocze, umożliwia operatorowi przemieszczanie ładunku w łatwy i precyzyjny 

sposób 

• Aluminiowy wysięgnik i łożysko 
obrotowe 

• Stalowa kolumna, opcjonalnie ze zinte-
growanym włącznikiem głównym 

• Płyta bazowa wyposażona w śruby 
fundamentowe w celu zamontowan-
ia do podłogi bez dodatkowych płyt 
pośrednich 

• Opcjonalnie dostępny z ruchomą płytą 
bazową do łatwego transportu przy 
użyciu wózka widłowego lub wózka do 
palet 

  
Przyścienny żuraw obrotowy WK 
• Z takim samym wysięgnikiem jak w 

żurawiach słupowych 
• Montowany przy użyciu wspornika 

przyściennego lub wspornika klamrowe-
go (na przykład na filarze budowlanym 
w hali produkcyjnej)

Aluminiowy wysięgnik – 
długość: od 2,000 mm do 
8,000 mm

Wciągnik łańcuchowy do 
chwytaków VacuMaster

 Łożysko obrotowe kąt obrotu 
270° (SK) / 180° (WK); z 
możliwością ograniczenia

 Kolumna – maks. 
wysokość całkowita: 
5,000 mm,wysokość pod 
wysięgnikiem: maks. 4,000 
mm

 Zintegrowany włącznik 
główny

Płyta bazowa wyposażona w 
śruby fundamentowe, od 400 
x 400 mm do 950 x 950 mm
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Aluminiowe żurawie

ZASTOSOWANIE

KORZYŚCI

KONSTRUKCJA I DZIAŁANIE

Słupowy żuraw obrotowy SK



Kolumna

SZEROKI WYBÓR AKCESORIÓW

Ogranicznik kąta obrotu Zestaw kotew (chemicznych)

SZEROKI WYBÓR OPCJI MONTAŻU

Specjalne rozwiązania, akcesoria i system modułowy

Twoja wartość dodana od projektu do wdrożenia

Płyta stalowa Obejma Zestaw kotew chemicznych

Konsultacje projetkowe Projektowanie systemu Montaż i uruchomienie

Dane CAD i narzędzia projektowe Szkolenie i uruchomienie Gwarancja

ŻURAW SŁUPOWY

Schmalz Sp. z o.o.
Złotniki, ul. Kobaltowa 4
62-002 Suchy Las, Polska 
T. +48 (0)22 460 49 70 
schmalz@schmalz.pl
WWW.SCHMALZ.PL

Innowacyjne, elastyczne i modułowe


