Magazynowanie i transport wewn´trzny

System wymiennego osprz´tu roboczego podnoÊnika
Chwytaki
Chwytaki umo˝liwiajà transportowanie ∏adunków bez u˝ycia palet pojedynczymi lub wielokrotnymi jednostkami
oraz ustawianie pionowo i obracanie
o 1800 lub 3600 w p∏aszczyênie pionowej

Rys. 1. Hydrauliczny chwytak do beczek [1].

bàdê poziomej zale˝nie
od rodzaju urzàdzenia dodatkowego.
Chwytaki do beczek s∏u˝à
do podejmowania i transportu 1-2 lub 2-4 beczek
równoczeÊnie, a w wersji
z systemem obrotu mo˝liwy jest przechy∏ i u∏o˝enie
beczki w innej pozycji lub
opró˝nienie jej zawartoÊci.
Podejmowanie beczek
mo˝e odbywaç si´ przy pomocy ramion zaciskanych
hydraulicznie (rys. 1) lub za
pomocà mechanicznych
szcz´k (rys. 2), ewentualnie
opasek stalowych (rys. 4).
Inicjowanie systemu obrotu odbywa si´ hydraulicznie (cylindry hydrauliczne, silnik hydrauliczny) (rys. 3) lub mechanicznie za pomocà r´cznej
przek∏adni uruchamianej
korbkà,
ewentualnie
w przypadku koniecznoÊci przechy∏u beczki na
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Chwytaki te posiadajà udêwig do 4500
wi´kszej wysokoÊci korbka zast´powana jest r´cznà przek∏adnià ∏aƒcuchowà kg i rozpi´toÊç ramion do 3380 mm.
(rys. 4).
Chwytaki do kó∏ pojazdów (rys. 5 i rys.
6) przeznaczone sà do szybkiego i mobil- LITERATURA
nego zdejmowania, transportu i sk∏ado- [1] Katalog Meyer - Forklift Attachments - Price List 1999;
[2] Katalog Kaiser + Kraft - KK 72 - Styczeƒ 1997;
wania kó∏ o bardzo du˝ej Êrednicy i wa- [3] Katalog Kaup - High Visibility Fork Lift Truck Attachdze, stosowanych w pojazdach terenoments - Range Brochure 2000;
wych takich jak wywrotki, ∏adowarki, ko- [4] www.godrej.com
parki ko∏owe i innych ruchomych pojazHubert K´pa
dach pracujàcych w otwartych kopalniach, wysypiskach i terenach budowlanych.
Za pomocà chwytaka mo˝na tak˝e sortowaç i uk∏adaç w stosy ko∏a
lub same opony.
Chwytak posiada funkcj´ hydraulicznie sterowanego obrotu
o 3600 w obu kierunkach, a tak˝e same p∏yty stykowe ramion majà mo˝liwoÊç obrotu o 3600 w celu scentrowania ko∏a z osià piasty pojazdu,
do którego montowane jest ko∏o.
Boczny przesuw o 125 milimetrów w ka˝dà stron´ pomaga
w precyzyjnym ustawieniu podczas
Rys. 4. Mechaniczny system przechy∏u beczek [2].
operacji montowania ko∏a. Specjalnie uformowane p∏yty stykowe zapewniajà prawid∏owy chwyt na
profilu bie˝nika opony.

Rys. 5. Chwytak do kó∏ [4].

Rys. 2. Mechaniczny chwytak do beczek [2].

Rys. 3. Chwytaki do beczek z hydraulicznym systemem
przechy∏u [3].
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Rys. 6. Wózek podnoÊnikowy podczas pracy z chwytakiem do kó∏ [4].

