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PAKOVE ZVEDAKY
LEyER Hor§T§

RAT§CHENHEBER

. Možnost používóní
toké v prosŤředí
s nebezpečím
výbuchu,

. ŠtíŤkové oznočení -
lM2: ll2G/DT5.

. Jsou v soulodu
s normomi.

. con be used olso in
explosion hozord
environmen1.

. Lobel morking -
lM2: ll2GlD 15.

. ln correspondence
with norms.

. Konn ouch in exge-
fóhrdeten Bereichen
eingesetzŤ werden.

. EŤikeitbezeichnung -
|M2:ll2GlDI5.

. Hormonisieň mit
Normen.

NV CR n.24/2OO3 Col|. of lows, RE directive no.98/37 lEC
CSN EN lSO l2100-1, CSN EN lSO l2]m-2 CSN EN l4121-1;CSN EN l315Z

NV CR n.23l20O3 Coll. of lows, RE directive no. ?4/? lÉC, CSN EN l34ó3-1 ,CSN EN 1127-2
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vlqslnosli:
. vólečkový řelěz
. snodnó obsluh<;
. jednoduchó robustni konstrukce,

přenosný
. odolný vůči hrubému zochózení
. pojistko proli přelžení
. výhody vólečkového řetězu - přesný

chod, nekrouií se, dží polohu
břemene.

Použilí:
. díky své robustnosti využití zejméno

ve stovebnictví o v 1ěžkých
provozech [nopř. doly, hutě cpod.)

. rvedóní o vlečení břerrterl

. vyprošťovccí próce, vyŤrhóvóní
stojek v dolech, ncpinóníplotů

. pro důlnízóvěsné dróhy

. pro monióžní o monipuloční próce
nejrúznějšího druhu

* Vypočteno zo předpoklodu 48 kyvů ruční pókou
zo minutu. (1 kyv = pohyb ruční pókou z jedné
krcjnípolohy do druhé krojnípolohy o zpót)

* Co|culoted on presumplion of 48 swings by
hond lever per minute, (1 swing = movement by
hond lever from one exirem€ posiŤion to qnother
ond bock}

-l* BerechneŤ unter VorousseŤzung 48 Schvingungen
mit Hondhebelpro Minule, (1 Schwingung - Hebel-
bewegung von einer Grenzslellung zu Anderen
und zurůck)

chqrocierisiics:
. roller choin
. eosy operoŤion
. simple robusi consŤruclion, portoble
. withstonds rough use
. equipped wiŤh o sofety device

ogoinsi overlooding
. roller choin merii - exoci

movement, doesn't iwist, keeps
the position of lood

Use:
. suitcble moinly for construction

works heovy duŤy use (mines,
smelling works etc.}

. lifiing ond towing loods

. extricoŤing works, pulling oui poles
in mines, lensioning fence

. suspended mine trocks

. instollotion ond monipulotion work
of vorious types
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Eigenschotlen:
. RollenkeŤte
. Einfoche Bedienung
. Einfoche robuste Konsiruktlon,

trogbor
. WiedersŤondsfóhig gegen grobe

Hondhobung
. ŮberlosŤsicherung
. Rollenkettevoťei]e-exokter Louf.

verdrehi sich nicht, holŤ die LosŤloge

Anwendung:
. donk der robusten Ausfůhrung

Anwendung vor cllem im Bou
und SchwerbeŤrieb (Bergbou,
Eisenwrerke}

. heben und ziehen von Losten

. Bergungsorbeiten, Pfosien ousrei-
sen in Bergbou, Zounsponnung

. Fúr Hčngebohnen im Bergbou

. Fůr Montoge-und Monipulotionsor-
beilen

Typ
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0.B 128 400 1,27 l45 3ó 23.5 ]45 327 5ó0 Io,2 |.5

1,6 1x25.4x 2,7 370 o,52 ló5 43 29,5 ló0 395 5ó0 17,9 1-7

3.2 2 'lx25.4x 2.7 37o U,zó ló5 50 35.5 223 500 5óo 25,5 5,4

5 3 1x25.4x 2.7 44a o.22 ló0 5ó 39.5 213 555 5ó0 4| B.l

ó.3 4 1Ý5,4x 27 430 o,17 ló0 ó3 4B 260 ó40 5ó0 46 10,B



vloslnosli:
. vysokopevnostní člónkový řeiěz tř. 8
. snodnó obsluho
. jednoduchó lehkó konstrukce,

přenosný
. odoiný vůči hrubému zachózení

(blóto, proch)
. pojistko proti přetžení
. výhody člónkového řeiězu - při

sklodovóní nenóročný no prostor,
minimólní nóroky no údžbu

Použití:
. díky své robustnosti využtí zejméno

ve stovebnictví o v těžkých pro-
vozech (nopř. doly. hutě opod.)

. zvedóní o vlečení břemen

. vyprošlovocí próce, vytrhóvóní
stojek, nopínóníplotů

. pro důlnízóvěsné dróhy

. pro montóžní o monipuloční próce
nejrůznějšího druhu

x
* Vypočieno zo předpoklcdu 48 kyvů ručnípókou
za minuŤu. {1 kyv = pohyb ruční pókou z jedné
krojnípolohy do druhé krojnípolohy o zpět)

* Cqlculoted on presumpiion of 48 swings by
hond lever per minute. (l swing = movement by
hond lever from one exŤreme position to onother
ond bock)

I**#
* Berechnet unter Voroussetzung 48 Schvingungen
mit Hondhebel pro Minute. {1 Schwingung - Hebel
bewegung von einer Grenzstellung zu Anderen
und zurůcki

chorqcieristics:
. high-sirengih link choin closs 8
. eosy operotion
. simple robusl consŤruction,

portoble
. withslonds rough use (mud, dust)
. equipped with o sofety device

ogoinsi overlooding
. link choin merit - undemonding

on storing spoce, minimum moin-
tenonce demonds.

Use:
. suiŤoble moinly for construction

works heovy duty use (mines,
smelting works etc.)

. lifiing ond fowing loods

. extricoting works, pulling out poles,
lensioning fence

. suspended mine trocks

. inslollotion ond monipuloiion work
of vorious types

Eigenschoflen:
. hochfeste Rundgliedkette Klosse 8
. einfoche Bedienung
. einfoche und robuste konstrukŤion,

trogbor
. wiederstondsfóhig bei grober

Hondhqbung (SchmuŤz. Stoub)
. Ůberlosisicherung
. Rundgliedketienvorteil - bei

Logerung keine grosse Roum
beonspruchung, Wortungsom

Anwendung:
. dcnk der robusten Ausfůhrung

Anwendung vor ollem im Bqu- und
Schwerbetrieb (Bergbou, Eisenwerke)

. Heben und Ziehen von Losten

. Bergungsorbeiten, Pfosien ousrei-
sen, Zounsponnun9

. Fůr Hčngebohnen im Bergbou

. Fůr Montqge- und Monipulotionsor-
beiten
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Houplporometer

{mm}
o)Áy

:o)i
9 

,6,9
Eš}tc) o

:6
EŤ y
,--Y

á*_oŇof

E§Ě
Espžó:
;ÉĚĚPt
-c,- Ň

o .s)fi
;=§ říLo

o d e
min

L
mín I

RZc

0.8 I a 5x l5 40o 1,27 l45 3ó 23,5 l€ 327 5ó0 8,9 0,55

|,6 l a9x27 37a o,52 1ó5 43 29,5 ló0 380 5ó0 1ó,7 1,84

3,2 l ó 11 x31 400 0,37 173 50 35.5 223 417 5ó0 21 2,73
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vloslnosii:
. vysokopevnosiní člónkový řetěz tř. 8
. jednoduchó Iehkó konstrukce,

přenosný
. oproti RZC - větší převod,

minimólní ovlódocí síly
. snodnó obsluho
. minimólní nóroky no údžbu
. zvlóště vhodný pro ,,lehčí" dílenské

použití - přesný posuv

Použití:
. využilí při zvedónr, vlečení o

monipulovóní s břemeny,
. nopínocí próce
. montóžní o monipuločnípróce

nejrůznějšího druhu

ChqrocŤeristics:
. high-sŤrength link choin closs 8
. sinlple light construcŤion, portoble
. compored to RZC - bigger

georing, minimol operoting force
. eosy operolion
. minimum mointenonce demonds
. especiolly suitoble for "lighler"

workshop use - exoci movement

Use:
. lifŤing, towing ond monipuloiion

with locds
. iensioning work
. insŤollotion ond monipulotion work

of vorious types

Eigenschoften:
. hochfeste GliedketŤe Klosse 8
. einfoche, leichte Konstruktion.

1rogbor
. im Vergleich zu RZC - hóhere

Ůbersetzung, min, Beiótigunskroft
. einfoche Bedienung
. WorŤungsorm
. Vor ollem geeignei fůr leichiere

Werkslotlorbeiten - Prózisions
Vorschub

Anwendung:
. beim Heben, Ziehen und Monipu

lotion von Losten
. Sponnorbeiien
. Montoge- und Monipulotionsor-

beiten
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Type
Typ
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* Vypočieno zo předpoklodu 48 kyvů
ruční pókou zo rninulu. {l kyv = pohyb
ruční pókou z jedné kojnípoJohy do
druhé krojnípolohy o zpěi)
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x Colculoted on pre§umption oí 48 swings
by hond lever per minute. (l swin9 =
movemenŤ by hond lever from one
exŤreme position to onother ond bock)

I
* Berechnet unter Voroussetzung € Schvin-
gungen mit Hsndhebel pro Minuie. { 1

Schwingung - HebeIbewegung von einer
Grenzstellung zu Anderen und zurůck)


