3M™ DBI-SALA® Vysokokapacitné zdvíhacie žeriavové systémy
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A Kotvenie pre zachytenie pádu

A

Žeriavy majú 4 body upevnenia typu B podľa normy EN 795 a sú
certifikované na zachytenie pádu 2 používateľov v rovnakom
momente
• 2
 body upevnenia na priame pripojenie k OOPP na zachytenie
pádu,
• 2
 istiace laná vedené z inštalovaného 3M™ samonavíjacieho
istiaceho lana (SRL).
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Predné a zadné vedenie istiaceho lana
Popri funkcii kotvenia na zachytenie pádu slúžia 2 vedenia istiacich lán
aj ako:
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• z áchranné laná s upevneným 3M™ DBI-SALA® záchranným navijakom
alebo 3M™ SRL so zabudovaným záchranným navijakom,
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• lano na dvíhanie/spúšťanie ľudí alebo nákladu pomocou upevneného
3M™ DBI-SALA® digitálneho navijaka na prepravu ľudí a nákladu.
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C Možnosti navijaka a SRL

Navijak a SRL sa dajú upevniť na nosník s použitím zodpovedajúcej
konzoly.
K dispozícii je možnosť výberu predného alebo zadného upevnenia,
aby bolo umiestnenie čo najpraktickejšie pre používateľa,
na rozdiel od iných systémov, ktoré umožňujú upevniť navijak a SRL len
zozadu alebo umožňujú iba jedno upevnenie k nosníku.

Nastaviteľný dosah a výška

D

Výber jednej zo 4 možností predĺženia nosníka žeriavu umožňuje
používateľovi zvoliť si najlepšie nastavenie výšky z hľadiska pracovného
prostredia.
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Poloha viacerých čapov ramena a hlavy klinu umožňuje používateľovi
nastaviť ideálny dosah a výšku potrebné na príslušné použitie.
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Maximálna výška bodu upevnenia je 2,91 m, čo umožňuje použitie
žeriavu pri väčšine okrajov a zábradlí nádrží.

F Možnosti základne

K dispozícii sú pevné základne z pozinkovanej ocele alebo
nehrdzavejúcej ocele,
ktoré sú vhodné na rôzne miesta ukotvenia.
Prenosná základňa z 3 kusov s krátkym dosahom a s dlhým dosahom
umožňuje úplnú všestrannosť systémov.
Maximálna vonkajšia šírka základne z 3 kusov s dlhým dosahom je
2,61 m, ktorá umožňuje prístup do veľkých otvorených priestorov.
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