
Železniční hřebenový zvedák
2,5 t, 5 t, 10 t, 16 t

Rail rack jack
2,5 t, 5 t, 10 t, 16 t

Gleishebewinde
2,5 t, 5 t, 10 t, 16 t

Použití:

• speciální tvar patky umožňuje použití zve-

dáku při drobných opravách kolejiště

• pro zvedání a manipulaci s břemeny nej-

různějších druhů

Vlastnosti:

• robustní, jednoduchá konstrukce

• speciálně tvarovaná patka umožňuje bez-

pečně a jednoduše zafixovat zvedák mezi 

koleje a pražce

• velikost a U tvar patky zajišťuje stabilitu zve-

dáků na nerovném terénu

• díky stabilitě jsou koleje jednoduše a bez-

pečně nadzvihávány

• patka zvedáku může být na zakázku přizpů-

sobena požadavkům zákazníka

• standardně je hřebenový zvedák vybaven 

račnoklikopákou (označení RKP)

• na přání zákazníka je možno hřebenový 

zvedák osadit jiným typem kliky -  3 varian-

ty klik (viz prospekt kliky)

Anwendung:

• Spezifi sche Fussform ermöglicht Verwen-

dung des Hebers bei kleinen Reparaturen 

in den Gleisanlagen 

• zum Heben und zur Manipulation mit 

Lasten aller Art

Eigenschaften:

• robuste, einfache Konstruktion

• spezifische Fussform ermöglicht sicher und 

einfach den Heber zwischen Schienen und 

Schwelle zu  fixieren

• Grösse und U-Form des Fuses sichern die 

Stabilität auf dem unebenem Boden 

• dank der Stabilität werden die Schienen 

einfach und sicher angehoben

• Fuss des Hebers kann nach Kundenwunsch 

angepasst werden

• Standartausführung-Winde wird mit Rat-

schenkurbel-Hebel geliefert (Bezeichn.

RKP)

• Auf Kundenwunsch kann auch andere Kur-

bel eingebaut werden - 3 Kurbelvarianten 

(siehe Kurbelprospekt)

Use:

• special foot shape allows use of rack jack 

for smaller track repairs

• for lifting and manipulation with various 

loads

Characteristics:

• robust, simple construction

• specially shaped foot allows safely and 

easily fix the jack between tracks and 

sleepers

• size and U shape foot ensures the stability 

of jack on rough surface

• thanks to stability the tracks are simply and 

safely lifted

• jack´s foot can be adjusted according to 

customer´s requirement

• rack jack is standardly equipped with ratch-

et – crank lever (symbol RKP)

• it is possible to use different type of crank 

(see prospect of cranks)

Typ

Type

Typ

Nosnost (t)

Lifting capacity

Tragfähigkeit

Ovládací síla na klice (N)

Actuating force in crank

Betätigungskraft an Kurbel

Hlavní rozměry, Main dimensions, Hauptmasse

(mm)

Hmotnost

Weight

Gewicht

(kg)Q1 Q2 a t u v b
max

b
1

q h
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L
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r Z

15-00-GHW/2,5t 2,5 1,75 380 1)    230 2) 215 160 250 64 315 200 55 75 735 275 345 21

15-00-GHW/5t 5 3,5 550 1)    330 2) 240 160 250 64 335 200 70 85 765 275 360 24

15-01-GHW/10t 10 7 540 1)    320 2) 255 190 280 50 365 200 80 90 795 300 345 40

15-01-GHW/16t 16 11,2 730 1)    440 2) 291 190 280 50 420 280 90 160 900 300 320 68

Rozsah provozní teploty / Working temperature range / Betriebstemperaturbereich:  -20° → +50°

1) Rukojeť v poloze „klika“ / Handle in position “crank” / Griff in der Position „Kurbel“
2) Rukojeť v poloze „páka“ / Handle in position “lever” / Griff in der Position „Hebel “
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Standardní klika
Standard crank
Standart Kurbel
2,5 t, 5 t, 10 t, 16 t, 20 t

Račnová klika (RK)
Ratchet crank (RK)
Ratschenkurbel
2,5 t, 5 t, 10 t, 16 t, 20 t

Račnová klika-páka (RKP)
Ratchet crank-lever (RKP)
Ratschenkurbel-Hebel
2,5 t, 5 t, 10 t, 16 t, 20 t

Použití:

• pro standardní využití, kdy není uživatel 

omezen prostorem

• spouštění a zvedání je zajištěno prostým 

otáčením kliky

• břemeno je zajištěno v jakékoliv poloze

Use:

• for standard use when not limited by space

• lowering and lifting is provided by turning 

of crank

• load is secured in any position

Anwendung:

• Standart Verwendung, falls kein Platzmangel

• Ablassen und Heben durch einfache Kurbel-

drehung

• die Last ist in jeder Lage gesichert

Použití:

• vhodná ve stísněných prostorech

• pojistka proti přetížení 

• RKP umožňuje současně: zvedat a spouštět 

břemena otáčením kliky, kývavým pohybem 

kliky nebo prodloužené páky 

• přeměna kliky na páku se provádí jednodu-

chým přestavením  rukojeti  kliky o 90° 

Výhody pro uživatele:

• funkce kliky - zejména pro rychlé nastavení 

zdvihu nezatíženého zvedáku nebo při  ma-

nipulaci s břemeny nízkých hmotností

• při zvedání břemen blízkých jmenovité hmot-

nosti se změnou kliky na prodlouženou páku 

sníží ovládací síla a tím zlepší komfort obsluhy

• při použití polohy PÁKA se ovládací síla sni-

žuje o cca 40% oproti poloze KLIKA

Use:

• suitable in cramped places

• safety device against overloading 

• Ratchet crank – lever enables at once: jack up 

and lower loads by turning of crank, by pen-

dulum motion of crank or prolonged lever

• change of crank to lever is provided by sim-

ple transposition of handle by 90°

User´s advantage:

• the function of crank is mainly usable for 

quick preset of unloaded jack lift or for ma-

nipulation with loads of low weight

• change of crank to prolonged lever when 

lifting loads close to safe working load ena-

bles decrease operating force thereby im-

prove operating comfort - operating force 

is decreased by c. 40% in position LEVER 

compared to position CRANK

Anwendung:

• in Räumen wo Platzmangel vorhanden

• Überlastsicherung 

• RKP ermöglicht gleichzeitig: heben und sen-

ken der Last durch Kurbeldrehung, durch 

pendelbewegung der Kurbel oder Hebelver-

längerung

• Änderung der Kurbel auf Hebel durch einfa-

che Griffumstellung um 90°

Vorteile für Anwender

• Kurbelfunktion – vor allem für schnelle Hubein-

stellung des unbelasteten Hebers oder bei der 

Manipulation von nicht schweren Lasten

• beim Heben von Lasten die sich der Nenn-

tragfähigkeit nähern, wird sich durch die Kur-

belumstellung auf Hebel die Betätigungskraft 

mindern und dadurch für die Bedienung mehr 

Komfort bringen - bei der Verwendung als 

Hebel wird sich gegenüber der Lage Kurbel 

die Betätigungskraft um cca 40 % senken

BRANO a.s. • SBU zvedací zařízení a zavírače dveří • Opavská 1000, 747 41 Hradec nad Moravicí • Česká republika

tel.: +420 553 632 303, 553 632 316 • fax: +420 553 632 407 • email: info@brano.eu

Typ kliky

Type of cranks 

Kurbeltyp

Standardní klika

Standard crank

Standartkurbel

Račnová klika

Ratchet crank

Ratschenkurbel

Račnová klika – páka

Ratchet crank-lever

Ratschenkurbel-Hebel

Nosnost / Load capacity / Tragkraft 2,5t 5t 10t 16t 20t 2,5t 5t 10t 16t 20t 2,5t 5t 10t 16t 20t

Délka ramene 

Arm length 

Armlänge (mm)

v poloze klika

in position crank

Lage - Kurbel
250 300 300 400 400 250 300 300 400 400 250 300 300 400 300

v poloze páka

in position lever

Lage - Heber
- - - - - - - - - - 475 525 525 600 600 

Rozměr čtyřhranu / squaring, dimension 

Vierkannt Masse (mm)
16x16 18x18 16x16 18x18 16x16 18x18

Součástí všech typů klik je brzda. Všechny kliky mají sklopnou rukojeť. 

Cranks are equipped with brake. Shafts are collapsable.

Bestandteil von allen Kurbeltypen ist Bremse. Alle Kurbeltypen haben klappbaren Griff

Standardní klika

Standard crank / Standartkurbel

Račnová klika

Ratchet crank / Ratschenkurbel
Račnová klika – páka / Ratchet crank-lever 

Ratschenkurbel-Hebel

8
/
2
0
12

Použití:

• pro použití ve stísněných prostorech

• umožňuje zvedat a spouštět břemena kýva-

vým pohybem kliky tam a zpět, čímž snižuje 

nároky na pracovní prostor

• zdvih či spouštění umožněno jednoduchou 

změnou polohy reverzní páčky

• břemeno je zajištěno v jakékoliv poloze

Use:

• for use in cramped places

• allows jack up and lower loads by pendu-

lum motion of crank back and forth thereby 

decreases demands on workspace

• lifting and lowering enabled by simple 

change of reverse lever

• load is secured in any position

Anwendung:

• dort, wo Platzmangel vorhanden

• ermöglicht Heben und Senken der Last 

durch Pendelbewegung nach vorn und zu-

rück, dadurch kein Problem bei Platzmangel

• Heben oder Senken durch Umstellung 

des Revershebels  

• Die Last ist in jeder Lage gesichert
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Hřebenový zvedák
2,5 t, 5 t, 10 t, 16 t, 20 t

Rack jack
2,5 t, 5 t, 10 t, 16 t, 20 t

Zahnstangenwinde 
2,5 t, 5 t, 10 t, 16 t, 20 t

Použití:

• pro zvedání a manipulaci s břemeny

• pro montážní práce všeho druhu 

• možná varianta pro prostředí s nebezpe-

čím výbuchu (označení NEXP)

Vlastnosti:

• robustní a odolná konstrukce

• zvedání (rozpínání) hlavicí nebo boční opěrou

• spolehlivě udrží břemeno v libovolné polo-

ze brzdou zabudovanou v ruční klice

• přijatelná ovládací síla na ruční klice

• zvýšený komfort obsluhy v provedení s rač-

noklikou (RK) nebo račnoklikopákou (RKP)

• výhody použití jednotlivých klik viz. pro-

spekt pák

• nízké nároky na údržbu

• kryt převodového ústrojí (u nosnosti 

2,5 - 10 t) opatřen mazací zátkou umožňují-

cí promazání převodů bez nutnosti demon-

táže krytu

• patka zvedáku opatřena pomocným ot-

vorem – snadnější použití  zvedáku k roz-

pírání ve vodorovné poloze ve výšce nad 

hlavou. Otvor v patce umožňuje snadnou 

fixaci konce zvedáku pomocí např. šroubu 

nebo hřebíku bez nutnosti použít při práci 

pomocníka

• splňuje požadavky ČSN EN 1494

Anwendung:

• zum Heben und Manipulation mit Lasten

• für Montagearbeiten aller Art

• Variante auch für Explosive Umgebung 

(bezeichn. NEXP)

Eigenschaften:

• robuste und beständige Konstruktion

• Heben (Dehnen) am Kopf oder an seitlicher 

Stütze

• hält die Last in jeder Lage durch eingebaute 

Bremse in der Kurbel

• angemessene Betätigungskraft an Kurbel

• mehr Komfort fals Ausführung mit Rat-

schenkurbel (RK) oder Ratschenkurbel-He-

bel (RKP)

• Vorteile der möglichen Kurbelvarianten siehe 

Prospekt Kurbel

• niedriger Wartungsaufwand 

• bei der Tonage 2,5 - 10 t ist am Gehäuse 

Schmiernippel eingebaut-ermöglicht ohne 

Gehäuse-Demontage die Schmierung 

• am Fus des Hebers ist eine Öffnung als Hilfe 

bei der Verwendung des Hebers zur Deh-

nung in waagerechter Lage. Öffnung ermög-

licht die Fixierung am Ende des Hebers mit 

Hilfe von Schraube, Nagel – keine weitere 

Arbeitskraft notwendig

• erfüllt Bedingungen CSN EN 1494 

Use:

• for lifting and manipulation with load

• for assembly work of all kind

• also in variant for use in explosive environ-

ment  (marking NEXP)

Characteristics:

• robust and “indestructible” construction

• lifting (expanding) actions using the head 

or side brace

• reliably holds the load in any position using 

the lock built into the crank

• acceptable actuating force in crank

• increased operating comfort in the version 

with the ratchet handle (“RK“ symbol) and 

ratchet-crank lever (“RKP” symbol)

• for advantage of  use of individual types of 

cranks see prospect of cranks

• low maintenance requirements

• casing of the transmission (for lifting ca-

pacity from 2,5 – 10 t) has lubrication plug 

allowing transmission lubrication without 

removal of casing

• foot has an opening – simplifies use of rack 

jack in horizontal position when pushing 

apart object above head. The lifter´s foot can 

be easily attached in the required position by 

using a screw without need to use a helper

• meets requirements of CSN EN 1494

1) rukojeť v poloze „klika“      
2) rukojeť v poloze „páka“ 

1) handle in position „crank“     
2) handle in position „lever“

1) Griff in Lage Kurbel     
2) Griff in Lage - Hebel

Typ

Type

Typ

Nosnost (t)

Lifting capacity

Tragfähigkeit

Ovládací síla na klice (N)

Actuating force in crank

Betätigungskraft an 

Kurbel

Hlavní rozměry, Main dimensions, Hauptmasse

(mm)

Hmotnost

Weight

Gewicht

(kg)Q1 Q2 a b b1 q h min. L min. r Z

15-00

2,5 1,75
380

175
210

200 60 75 735 250 345

14,7

15-00-RK 15,5

15-00-RKP 380 1) 230 2) 230 16,3

15-00

5 3,5
550

200
240

200 70 85 765 300 360

22,3

15-00-RK 22,8

15-00-RKP 550 1) 330  2) 250 23,4

15-01

10 7
540

245
295

200 80 90 795 300 345

38,6

15-01-RK 39,1

15-01-RKP 540 1) 320 2) 305 39,7

15-01

16 11
730

280
315

280 77 160 900

400

300

320

65

15-01-RK 65

15-01-RKP 970 1) 490 2) 370 65

Z23 20 14 800 325 330 280 77 150 960 400 300 90
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Hřebenový zvedák kontejnerový 
2,5 t, 5 t, 10 t

Container rack jack 
2,5 t, 5 t, 10 t

Containerwinde 
2,5 t, 5 t, 10 t

Použití:

• pro zabudování do strojních zařízení za úče-

lem zvedání pohyblivé části konstrukce 

(např. zvedání vík a střech kontejnerů, ma-

nipulace se stavidly vodních nádrží, zvedání 

česel nebo hradidel v čističkách odpadních 

vod, napínací stanice lanovek a mnoho dal-

ších aplikací pro ruční zvedání a spouštění)

Vlastnosti:

• robustní, jednoduchá konstrukce

• standardně 2 varianty, 3 délky hřebenů

• po konzultaci s výrobcem možnost dodáv-

ky prodloužených zdvihů

• základní provedení (označení „CON“) umož-

ňuje fl exibilní přizpůsobení zvedáku pro za-

budování do  konstrukce

• v provedení „nástěnný“  (označení „CON-W“) 

připraven k montáži pomocí zabudovaných  

úchytů a otvorů na koncích hřebenové 

tyče

• spolehlivě udrží břemeno v libovolné polo-

ze brzdou zabudovanou v ruční  klice

• přijatelná ovládací síla na ruční klice

Upozornění: 

Při montáži hřebenového zvedáku v provedení 

CON a CON-W je nutno dbát na správnou orientaci 

zvedáku vůči jeho zatížení. Tlakové (tahové) zatíže-

ní hřebenové tyče musí působit vždy ve směru od 

náboje kliky k západkám (schéma - viz níže) nikdy 

ne naopak. Při tahovém zatížení však bude zdvih 

hřebenového zvedáku menší než je uveden v ta-

bulce. U nosnosti 2,5 t o 230 mm, u nosnosti 5 t 

o 250 mm a u nosnosti 10 t o 360mm.

Anwendung:

• zum Einbau in Maschinentele-zwecks Heben 

der beweglichen Konstruktionsteile (Heben 

von Deckel und Container- Dächer, Manipu-

lation mit Schleusen des Wasserreservoirs, 

oder zum Heben von Dammbalken  in den 

Kläranlagen, Spannstation der Seilbahn und 

viele andere Aplikationen für Handheben 

und ablassen)

Eigenschaften:

• robuste, einfache Konstruktion 

• 2 Varianten, 3 Stangenlängen

• nach Anfrage auch andere Hubhöhen mög-

lich

• Grundasführung (Bez. “CON“) ermöglicht fl e-

xible Anpassung Hebers zum Konstruktion-

seinbau

• Ausführung Wandwinde (Bez. “CON-W“) 

– bereit zur Montage mit Hilfe von einge-

bauten Haltern und Öffnungen an Enden 

der Zahnstange

• Hält die Last in jeder Lage durch eingebaute 

Bremse in der Kurbel

• Annehmbare Betätigunskraft an der Kurbel

Bemerkung: 

Bei der Montage des Hebers in der Ausführung   

CON und CON-W ist es notwendig auf die richtige 

orientierung gegenüber der Belastung zu achten. 

Druck(Zug) Belastung der Zahnstange muss immer 

in der Richtung von Nabe der Kurbel zur Sperrklinke 

wirken (siehe Schema) niemals umgekehrt. Bei der 

Zugbelastung wird der Hub des Hebers jedoch nied-

riger ausfallen alls in der Tabelle angegeben. Bei der 

Tragkraft 2,5 t um 230 mm,bei der Tragkraft 5 t um 

250 mm und bei der 10 t Ausf. Um 360 mm.

Use:

• for installation into machine systems for the 

purpose of lifting mobile structure compo-

nents (example of use - for lifting container 

lids and roofs, manipulation with  reservoir´s 

water gates, lifting screens or stop-logs in 

waste water treatment plants, cable car ten-

sion stations and many other applications of 

manual lifting a lowering)

Characteristics:

• robust, simple construction

• 2 variants, 3 length 

• prolonged lift available after consultation 

with producer

• the basic version (“CON“ symbol) enables 

fl exible adaptation of the jack for installation 

into a structure 

• the “wall” version (“CON-W“ symbol) is pre-

pared for installation using built-in brackets 

and apertures at the ends of the rack

• will reliably hold the load in any position 

using the lock built into the crank

• acceptable operating force in the crank

Notice: 

It is necessary during assembly of rack jack in version 

CON and CON-W to ensure correct jack´s orientati-

on  towards its load. Pressure (pulling) strain of rack 

bar must always work in direction from the hub to-

wards the ratchets (see picture below), never on the 

contrary. During drawing load the lift will be smaller 

than stated in the chart. For lifting capacity 2,5 t – of 

230mm, for lifting capacity 5 t – of 250 mm, for liting 

capacity – of 360 mm.

QT - tah, QD – tlak / QT - pull, QD – pressure / QT - Zug, QD – Druck

Typ

Type

Typ

Nosnost

Lifting 

capacity

Tragkraft (t)

Ovládací síla na klice

Operating force on crank

Betätigungskraft an der 

Kurbel (N)

Hlavní rozměry, Main dimensions, Hauptmasse

(mm)

Zdvih

Lift

Hub

(mm)

Hmotnost

Weight

Gewicht

(kg)L A a b b
1

c d d
1

r

15-00-CON-W 2,5 380 660 / 970 / 1200 360 320 180 200 80 25 13 250 345 / 580 / 850 12,8 / 15,2 / 17

15-00-CON-W 5 550 690 / 970 / 1200 427 350 190 200 80 30 13 300 360 / 605 / 850 22,1 / 25,6 / 28,5

15-00-CON-W 10 540 690 / 970 / 1200 580 490 225 200 80 30 13 300 345 / 615 / 825 35 / 40 / 45

15-00-CON 2,5 380 660 / 970 / 1200 655 - - 200 - - - 250 345 / 850 / 850 11,4 / 13,8 / 15,6

15-00-CON 5 550 690 / 970 / 1200 662 - - 200 - - - 300 360 / 850 / 850 19 / 22,5 / 25,4

15-00-CON 10 540 690 / 970 / 1200 670 - - 200 - - - 300 345 / 615 / 825 33 / 38 / 43

A
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L A

15-00-CON-W/2,5t 15-00-CON/2,5t
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Hřebenový zvedák s přestavitel-
nou opěrou 2,5 t, 5 t, 10 t

Rack jack with adjustable rest
2,5 t, 5 t, 10 t

Zahnstangenwinde mit verstell-
barer Klaue 2,5 t, 5 t, 10 t

Použití:

• pro zvedání a manipulaci s břemeny nej-

různějších druhů

• pro montážní práce všeho druhu zejména 

ve stavebnictví

• možná i varianta pro prostředí s nebezpe-

čím výbuchu (označení NEXP)

Vlastnosti:

• robustní, jednoduchá a „nezničitelná“ kon-

strukce

• zvedání hlavicí nebo přestavitelnou boční 

opěrou, která umožňuje optimální využití 

zdvihu hřebenové tyče

• možnost nastavení 7 poloh boční opěry- 

spolehlivě udrží břemeno v libovolné polo-

ze brzdou zabudovanou v ruční klice

• přijatelná ovládací síla na ruční klice

• zvýšený komfort obsluhy v provedení s rač-

noklikou (označení RK) nebo račnoklikopá-

kou (označení RKP) – výhody jednotlivých 

klik viz prospekt pák

• nízké nároky na údržbu

• kryt převodového ústrojí je opatřen mazací 

zátkou, což umožňuje promazání převodů 

bez nutnosti demontáže krytu a zjednodu-

šuje údržbu

• splňuje požadavky ČSN EN 1494

Anwendung:

• zum Heben und Manipulation mit Lasten 

aller Art- für Montagearbeiten vor allem 

beimBau

• Variante auch für die Explosive Umgebung 

(Bezeichn.NEXP)  

Eigenschaften:

• robuste,einfache und „nicht zerstörbare“ 

Konstruktion

• Heben am Kopf oder an verstellbarer Klaue, 

die den optimalen Hub der Zahnstange er-

möglicht

• 7 Verstell-Möglichkeiten der Seitenklaue- 

hält die Last in jeder Lage sicher durch ein-

gebaute Bremse in der Kurbel

• annehmbare Betätigungskraft an der Kurbel

• mehr Komfort falls Ausführung mit Rat-

schenkurbel (RK) oder Ratschenkurbel-He-

bel (RKP) - Vorteile der möglichen Kurbelva-

rianten siehe Prospekt Kurbel

• niedriger Wartungsaufwand

• am Gehäuse ist ein Schmiernippel einge-

baut-ermöglicht ohne Gehäuse - Demonta-

ge die Schmierung und vereinfacht so die 

Wartung

• erfüllt Forderungen CSN EN 1494

Use:

• for lifting and manipulation with loads

• for assembly work of all kind

• also in variant for use in explosive environ-

ment (marking NEXP)

Characteristics:

• robust and “indestructible” construction

• lifting by head or adjustable rest, which al-

lows optimal use of rack bar lift

• the option of setting 7 positions of the side 

rest

• reliably holds the load in any position using 

the lock built into the crank

• acceptable actuating force in crank

• increased operating comfort in the version 

with the ratchet handle (“RK“ symbol) and 

ratchet-crank lever (“RKP” symbol) - for 

advantage of  use of individual types of 

cranks see prospect of cranks

• low maintenance requirements

• casing of the transmission (for lifting capac-

ity from 2,5 t – 10 t) has lubrication plug 

allowing transmission lubrication without 

removal of casing

• meets requirements of CSN EN 1494

Typ

Type

Typ

Nosnost (t)

Lifting capacity

Tragfähigkeit

Ovládací síla na klice (N)

Actuating operating force

Betätigungskraft an Kurbel

Hlavní rozměry, Main dimensions, Hauptmasse

(mm)

Hmotnost

Weight

Gewicht

(kg)Q1 Q2 a b q h
 min.

L 
min.

r P R Z

15-00-VK 

2,5 1,75
380

175
250

60 75 735 250 540 90 345

16,4

15-00-VK-RK 17,2

15-00-VK-RKP 380  1)         230  2) 265 18

15-00-VK 

5 3,5
550

202

275

70 80 765 300 540 90 360

24,4

15-00-VK-RK 250 24,9

15-00-VK-RKP 550  1)         330  2) 285 25,5

15-01-VK 

10 7
540

245

325

80 140 795 300 600 100 345

41,1

15-01-VK-RK 315 41,7

15-01-VK-RKP 540  1)         320  2) 335 42,3

1) rukojeť v poloze „klika“ 2) rukojeť v poloze „páka“
1) handle in position „crank“ 2) handle in position „lever“
1) Griff in der Lage Kurbel 2) Griff in der Lage Hebel
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