
SYSTEM LEKKICH SUWNIC PODWIESZANYCH 

jednodźwigarowe i dwudźwigarowe
udźwig do 2,0 t 

jednotorowe
udźwig do 2,0 t

jednodźwigarowe teleskopowe
udźwig do 500 kg

jednotorowe krzywoliniowe
udźwig do 2,0 t

javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;


System umożliwia rozwiązanie wszelkich problemów logistycznych tam, gdzie ważne jest 
szybkie i skoordynowane przemieszczenie materiałów: w halach produkcyjnych i 
magazynowych. Dzięki zastosowaniu profili zamkniętych odznaczających się dużą sztywnością 
zapewniony jest płynny i pewny przesuw transportowanego ładunku oraz łatwa obsługa 
urządzenia. Zamknięta konstrukcja chroni wewnętrzny tor jezdny przed wszelkimi 
zanieczyszczeniami. W zależności od wymagań technicznych i potrzeb technologicznych 
napędy jazdy suwnicy oraz wciągnika jak również mechanizm podnoszenia mogą być ręczne 
lub elektryczne.
W zależności od wymagań oferujemy kompleksowo dostawę suwnic na miejsce wraz z 
montażem, przeprowadzeniem prób oraz udziałem w odbiorze przez UDT. 
Uwaga! Istnieje możliwość wykonania suwnicy o innych parametrach niż podane powyżej.

 



DOBÓR SYSTEMU LEKKICH SUWNIC PODWIESZANYCH
 

1. Charakterystyka ogólna systemu: 

Udźwig =    [kg]   
Grupa Natężenia wciągarki M3, M4, 

M5, M6, M7, M8    wg FEM

  Rozpiętość L =    [m] (w osiach toru jazdy) 

Wysokość podnoszenia =    [m] (odległość od posadzki do 
                      haka, wciągnika)

2. Miejsce pracy: 

 hala   inne :   

3. Środowisko pracy: 

 normalne  zagrożenie wybuchem  zapylenie  mieszane  inne :  

4. Typ suwnicy: 

 pojedynczy tor wciągnika  suwnica jednodźwigarowa  suwnica dwudźwigarowa 

5. Ilość suwnic na torze  

6. Napędy wciągnika: 

         podnoszenie:  elektryczne      ręczne    

         jazda wózka:  elektryczna      ręczna swobodna    

7. Napęd suwnicy: 

           elektryczny      ręczny swobodny 
   



8. Wymagane prędkości: 

 jednostopniowa  dwustopniowa  bezstopniowa (płynna)  

9. Sterowanie : 

 zdalne  kaseta sterownicza    kaseta na zbloczu  

         Napięcie 
sterowania    [V] 

10. Zasilanie suwnicy : 

 szynoprzewody  przewody zwisowe   

         Napięcie 
zasilania    [V] 

Wymiary gabarytowe pomieszczenia 

    Szerokość pomieszczenia:        R =   [m] 

    Wysokość pomieszczenia:        T =   [m] 

    Długość torowiska:        S =   [m] 
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