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Automatický hák vhodný na zvedání ve zvýšených a nebezpečných místech, v oblastech
s vysokými teplotami nebo přítomnosti toxických plynů a to v oboru stavebnictví, lodní
dopravy, ocelárnách, letectví, aj. zvýší především bezpečnost a produktivitu práce.
Elebia automatický jeřábový hák vytváří magnetické pole, které umožňuje připojení na dálku
a uvolnění zátěže bez manipulace. Uživatel stiskne tlačítko na dálkovém ovladači a jeřábový
hák se automaticky zavře. Tento systém pracuje s kabelovými a řetězovými vázacími
prostředky, zvedá textilní vázací prostředky a dokonce i velkoobjemové vaky.

zatížení 5 / 10 / 20 tun.

Bezpečnostní faktor 1:4.

Odolný proti prachu, dešti a oleji.

Bez instalace.

Otočné oko s ložisky.

Vyjímatelná a dobíjecí baterie.

Flexibilní anténa s dosahem až 100 metrů.

Pružinou řízená západka.

Tělo z vysokopevnostní oceli.

Protipádový systém zabraňuje vypadnutí břemene během zatížení. Hák
nelze otevřít při zatížení větším než 20kg. Tento limit lze jakkoli upravit.

Spojka - ochranné zařízení motoru.

Magnet snímač zjistí, kdy je kroužek / popruh připevněn k magnetu.

Tlačítko mechanik.

inovace vah.

ce.

test EN - 1677.

iso 9001.
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Automatický hák je dodáván s vlastním dálkovým ovládáním.
Dálkový ovladač pracuje v novém pásmu 868Mhz (915Mhz v USA a Kanadě),
které je méně zatížené než pásmo 433Mhz. Tento ovladač využívá inteligentního
vyhledávání, které monitoruje kanály a vybere ten nejvhodnější, aby se zabránilo
rušení. Vlastní frekvence jsou k dispozici na vyžádání.
dosah až 100 metrů.

Odolný proti prachu, dešti a oleji.

Šifrovaný kód, přes 60 000 kombinací.

přenos informací na displej o automatickém háku (stav baterie, revize,...).

Bez ovládání je automatický hák neschopný provozu.

Při upozornění „check“ na displeji je nutné zajistit revizi.

Automatický hák je možné ovládat také pomocí dálkového ovládání jeřábu.
Zařízení je kompatibilní se všemi dálkovými ovladači jeřábů.
Pomocí dálkového ovládání můžete upravit až 10 parametrů autom. háku.

baterie

Baterii stačí pouze vložit a vyndat.
4 úrovně baterie, osvětlené LED diodami.
Tlačítko ZAPNOUT / VYPNOUT.
Kapacita: až 250 hodin v pohotovostním režimu / 3000 cyklů

LED kontrolka nabíjení
ZAPNOUT/VYpNOUT
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