
 

 
TESORT, SPOL. S R.O. | Technický list Zdabořská 25, 261 01 Příbram 5 • tel: 318 679 211 • e-mail: info@tesort.cz 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Parametry 
  

        

Model Nosnost pro plochý 
materiál (kg) 

Testovaná 
nosnost (kg) 

W x L 
základny 

Výška včetně 
oka (mm) 

Hmotnost 
(kg) 

Vestavěná 
baterie 

Typ baterie 

BM1350 1350 2700 242 x 272 460 60 12V/35Ah FG12-35D 

BM2500 2500 5000 242 x 400 460 72 12V/35Ah FG12-75D 

BM3600 3600 7200 240 x 1050 460 180 12V/75Ah FG12-75D 

BM5000 5000 10000 300 x 1200 460 203 12V/75Ah FG12-75D 

  

                                                                    

BM 

 
Závěsný bateriový průmyslový magnet BM doplněný o dálkový 

ovladač je vhodným nástrojem pro manipulaci v provozech, kde je 

jinak obtížné zdvihací zařízení obsluhovat ručně. Dálkové ovládání 

funguje až na vzdálenost 10 metrů. Uplatnění nachází mimo jiné i u 

řezacích a pálicích strojů při manipulaci s plechy a břemeny až do 

hmotnosti 5 000 kg. BM je řada magnetů na zvedání s bateriovým 

napájením a vysokou nosností 

 
Nová řídicí jednotka s funkcemi Variable Force (pro nastavení upínací síly při manipulaci 

konkrétního počtu plechů ze svazku) a funkcí Tip-Off (pro postupné uvolnění části 

nákladu, např. u tenkých plechů, tzv. listování) 

 

• Kromě tlačítek na těle magnetu je možné zařízení ovládat i IR dálkovým 
ovládáním, a to až na vzdálenost 10 metrů 

• Univerzální závěsné ocelové oko 

• Bezpečnost – přehledný display s LED indikátorem stavu baterie, blokování 
vypnutí během zvedání, akustické a světelné varovné signály při nízkém stavu 
nabití baterie 

• Aplikace: Zvedání 

• Technologie: Bateriový 

• Baterie: 12 V 

• Výdrž baterie: 8 hodin při 50% cyklu 

• Nosnost pro plochý materiál: až 5000 kg 

• Teplota: max. 50 °C 

• Bezpečnostní koeficient: 2:1 

 
Manipulace s tímto průmyslovým magnetem je velmi jednoduchá a 
díky dálkovému ovládání i pohodlná. Nabízíme celkem 4 modely 
s různou nosností, přičemž model BM3600 je speciálně vhodný pro 
manipulaci s tenkými plechy od tloušťky 3 mm. Zdrojem napájení je 
vestavěná 12V baterie, která umožňuje až 8 hodin provozu při 50% 
pracovním cyklu. Pod závěsným okem je umístěn bezpečnostní 
spínač, který zabraňuje vypnutí během zvedání. Při poklesu stavu 
baterie pod bezpečnou úroveň není možné magnet aktivovat. Na 
nízký stav nabití navíc upozorňuje optický i akustický alarm. 

 

BM – bateriový břemenový magnet s dálkovým ovládáním 
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