Sloupové, nástěnnjé a dílenské jeřáby
Základní provedení, druhy a rozdělení
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Sloupové, nástěnné a dílenské jeřáby
Základní provedení, druhy a rozdělení

serie
GBA
GBP
CBB
MBB
CBE
MBE
GBR
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Sloupové a nástěnné jeřáby
Základní provedení

ČSN EN ISO 9001:2009

Naše společnost nabízí konzolové a sloupové jeřáby v různých konstrukčních provedeních.
Jak ve standardních, tak ve speciálních provedeních, kdy je sloupový nebo konzolový jeřáb vyroben
přesně dle požadavku zákazníka.
GBA sloupové otočné jeřáby - typ C – Otáčení výložníku 300°

GBP konzolové jeřáby - typ C – Otáčení výložníku 270°

GBP konzolové jeřáby - typ T – Otáčení výložníku 250°
GBP konzolové jeřáby - typ H – Otáčení výložníku 270°

GBA sloupové otočné jeřáby - typ T – Otáčení výložníku 290°
GBA sloupové otočné jeřáby - typ H – Otáčení výložníku 230°

MBE konzolové jeřáby s elektricky otáčeným výložníkem

CBE konzolové jeřáby s elektricky otáčeným výložníkem

MBB otočné kloubové konzolové jeřáby - typ ARM
Určeno pro manipulátory do 125 Kg
Otáčení výložníku 360°

CBB otočné kloubové konzolové jeřáby - typ ARM
Určeno pro manipulátory do 125 Kg
Otáčení výložníku 360°

MBB otočné kloubové konzolové jeřáby - systém ARM
s pevným kladkostrojem 125 kg 250 kg a 500 kg
Otáčení výložníku 360°

CBB otočné sloupové konzolové jeřáby - systém ARM
s pevným kladkostrojem 125 kg 250 kg a
500 kg Otáčení výložníku 360°
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Sloupové a nástěnné
manipulátory do 1000 kg
Jednoramenný
manipulátor
1RM

Závěsný dvouramenný
manipulátor 2RM - E

Dvojitý dvouramenný
manipulátor 2x2RM E

Typy a provedení lze
vyrobit dle předchozí
domluvy a přizpůsobit
vlastnímu požadavku.
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Dvouramenný
manipulátor
2RM

Sloupové konzolové jeřáby
Základní provedení
S ručním kladkostrojem
a ručním otáčením
S elektrickým kladkostrojem a ručním otáčením

S ručním kladkostrojem
S elektrickým kladkostrojem

Sloupový jeřáb d elektrickým otáčením,
kladkostrojem a pojezdem.

MOŽNOSTI UKOTVENÍ NA
CHEMICKÉ KOTVY

Pouze, je-li podloží z litého armobetonu
o síle větší než min.200 mm
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a ručním otáčením
a ručním otáčením

