


(1)

1) - Nincs vészleállítás („Z-stop”) opció
IBW = alapkivitel, nincs vezérlés (vezérlõ kell a készülék mûködtetéséhez)
IAW = kézi vezérlõ 3,6 méter kétköteles elõre tekercselt kábellel
ICW = teherérzékelõ vezérlõ 3,6 méter kétköteles elõre tekercselt kábellel
ISW = kézi vezérlõ 3,6 méter egyenes elektromos kábellel

Felhasználói vélemények a rendszerrõl:
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Ennél gyorsabban nem lehet emelni – az Intelift
olyan gyors, ahogy a puszta kezünket felemeljük

Mint a mesében – elfelejthetjük a gravitációt

Mindent megemel

Nincs nyomógomb, nincs vezérlés – az Intelift
az emberi kéz mozgását imitálja

Naponta nehéz terhek százait tudja
megemelni fáradtság nélkül

Egyetlen ujjal sokszoros terhet emelhetünk

Az Ingersoll-Rand Intelift levegõs balanszerei a a hagyományos

mechanikus emelési módszereket ötvözik a pontos megbízható

elektronikus vezérléssel. Ez az újítás intelligens pozicionáló rendszerek

új szériáit eredményezte, és a kezelõ számára biztonságos, ergonómikus,

rugalmas megoldást kínál, s ez növeli a termelékenységet, csökkenti

a költségeket. A zárthurkos rendszernek köszönhetõ mozgásvezérlés

széles felhasználási kört tesz lehetõvé a jármûszerelõ ipar, és a többi

iparág (fogyasztási cikkek, raktárak, textilipar, elektronikai ipar) számára

világszerte.

Nagy függõeleges irányú sebesség – max. 90 méter percenként

Gyors és könnyû telepítés és beállítások (beépített vezérlõ doboz)

tratós = 100% -ban kihasználható

alacsony levegõ fogyasztás = alacsony

mûködési költség

mozgásvezérlés = ergonómikus

alacsony zajszint, memóriában tárolt beállítás

sokfunkciós, felhasználóbarát vezérlés, jobb

- és balkezes kezelõknek is kényelmes

teher érzékelõ megfogó elem

(nincs fel/le gomb) vagy

fel/le kapcsoló

sebesség meghatározása

különbözõ terhek esetén

– úszó mozgás a teljes teherút

alatt, fennmarad a balanszerben a nyomás

– a pozicionálás teljes vezérlése

zárthurkos rendszerrel

– a terhet addig süllyeszti, amíg

a súlyt a megfogó szerkezet érzékeli

– a rosszul látható

részek rögzítését teszi lehetõvé

A megfogó szerkezetek teljes skálája használható az Intelift rendszerrel,
a legegyszerûbbtõl a legbonyolultabbig. Az Ingersoll-Rand Intelift levegõs
balanszer minden tekintetben segíti a hatékonyabb munkavégzést,
lehetõvé teszi a kezelõ személyzet kényelmesebb és hatékonyabb
munkáját, így járul hozzá a termék és a folyamat minõségének
biztosításához.

�

�

�

�

�

�

�

Automatikus vezérlés –

Úszó mód

Elhelyezés

Leengedés

Rosszul látható részek
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Paraméterek 690 kPa nyomáson. Tiszta, kenésmentes levegõvel, 220 V-on használandó. A javasolt terhelés a max. terhelés 60-80%-a alkalmazástól és a levegõ
nyomásától függõen.

„Intelift” pozicionáló rendszer
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Tökéletesen illeszkedik az Ingersoll-Rand sínekhez
– a nehéz terhek függõleges és vízszintes irányú
mozgatása nem gond

Modell Maximum Függ. Balanszer Minimum Nettó
teljesítmény teherút átmérõ helyigény súly

[kg] [mm] [mm] [mm] [kg]

Egyköteles készülékek

Kötéldobos készülékek

IxW015080 68 2032 165 470 27
IxW020120 91 3048 254 533 33
IxW033080 150 2032 254 533 33
IxW050080 227 2032 254 533 54

IxW040060 182 1524 254 686 30
IxW066040 300 1016 254 686 35
IxW100040 454 1016 254 686 57

1)



Forgó megfogóelem

(4)

(4)

(4)

Modell Max. Balanszer Min. helyigény Nettó súlyFügg.
teljesítm. átmérõteherút

Egyköteles készülékek

Kötéldobos készülékek

TANDEM köteles készülékek

TANDEM kötéldobos készülékek

3)

[kg] [mm] [mm] S E & P [kg]
4)

MW015080 68 2032 165 470 470 23
MW020120 91 3048 254 927 533 28
MW032080 147 2032 254 927 533 28
MW033080 158 2032 254 927 533 28
MW050080 227 2032 254 927 533 50

MW040060 181 1524 254 1054 685 30
MW065040 294 1016 254 1054 685 30
MW070040 317 1016 254 1054 685 30
MW100040 453 1016 254 1054 685 52

MW040120 181 3048 254 N.A. 711 56
MW065080 294 2032 254 N.A. 711 56
MW070080 317 2032 254 N.A. 711 56
MW100080 453 2032 254 N.A. 711 100

MW080060 360 1524 254 990 838 59
MW130040 589 1016 254 990 838 59
MW140040 620 1016 254 990 838 59
MW200040 900 1016 254 990 838 102

MW005060 22 1524 260 502 N.A. 91)
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1) - Nincs hozzá vészleállító
2)

3)

4)

- Csak vészleállítóval
- Min. helyigény I-szelvénnyel
- Láncos kivitel külön kérésre

kötéldob tandem

tandem
kötéldob

Autom.
vezérlõ

(S)

Kézi
vezérlõ

(P)

H / L / N
vezérlõ

(E)

Az automata vezérlõ (S)

Kézi vezérlõ (P)

H / L / N vezérlõ (Teher, Kis teher, Nincs teher) (E)

Kétállású érzékelõ (2PS)

az egyteljesítményû hagyományos rugós
balanszerek kiváló helyettesítõje. Tíz különbözõ rugós balanszer
terhelési tartománya lefedhetõ egy készülékkel. A fõ különbség az,
hogy a pozicionálók a teljes teherút alatt megtartják az állandó
húzóerõt.

nagysebességû pontos kezelést tesz lehetõvé
súlyú teher esetén. A teher kézi vezérlõvel történõ

pozicionálása után a készülék Zero Gravity™ (Nulla gravitáció)
üzemmódra vált, a kezelõnek 450 mm-es úszómozgást enged.

nagysebességû, terhelésre alkalmas. Lehetséges
vezérlõállások: HI – megfogja és egyensúlyozza a terhet,
LO – e

vezérlõ a forgó megfogóelemekbe
épül be (45,5 kg-ig). A rögzítés átveszi a teljes terhet és az
úszómozgást végezhet. A teher elengedéséhez és a készülék üres
horoghoz történõ fordításához a két nyomógomb folyamatos
mûködtetése szükséges.

változó

állandó

gyensúlyozza a megfogóelemet, N – elengedi a terhet.

„E”

VEZÉRLÉSI LEHETÕSÉGEK

Paraméterek 690 kPa nyomáson. Tiszta, kenésmentes levegõvel használandó. A javasolt terhelés a max. terhelés 60-80%-a alkalmazástól és a levegõ
nyomásától függõen.

A levegõkamra és a dugattyú a készülék lelke. A kamrába lépõ
levegõ megnyomja a dugattyút, ezzel elforgatja a tengelyen,
tekercseli a kötelet és megemeli a terhet. A távozó levegõ süllyeszti
a terhet. A folyamatot szabál

Napi akár 3000 emelési ciklussal a levegõs balanszer jobb
megoldást kínál, mit bármely emelõ

yozva a teher egyensúlyba kerül
.

A menetes orsó biztosítja
a kötéldob könnyû forgását.

Biztonsági rendszer
megakadályozza a hirtelen
visszaesést a teher
elengedése vagy leejtése
esetén.

A kiegészítõ

lék
hirtelen lezuhanását kadályozza meg,

ha a levegõellátás megszûnik.
A mozgás 152 mm-en belül leáll, és

a

vészleállító („Z-stop”)
o l y a n k é s z ü l é k , a m e l y
a felfüggesztett teher vagy készü

balandszer mechanikusan blokkol,
nem okozva kárt a felfüggesztett teher
alatt.

M széria: pozicionálók
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