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Použití:
Ke zvedání a transportu feromagnetických materiálů s plochým i kruhovým profilem (ocelové 
plechy,trubky..) V nástrojárnách, skladech hutního materiálu, u kovoobráběcích a pálících 
strojů. 
Přehled:
Snadná aktivace magnetu - technologie Easy Switch.
Ergonomické designové řešení.
Robustní tělo, pouze 2 zapuštěné šrouby.
Dvojitý magnetický obvod s neodymovými magnety.
Vysoká kvalita a maximální bezpečnost.
Koeficient bezpečnosti 3+.
Individuální odtrhový test se vzduchovou mezerou - simulace reálných podmínek.
Ochranná známka + AIR GAP TEST.
Pracovní teplota: max 80°C.
Nosnost: 150 – 2000 kg.
Revize: Každoroční prohlídka oprávněnou osobou – testování zvedací kapacity magnetu 
odtrhovou zkouškou.
Záruka: Při každoroční certifikaci magnetu odtrhovou zkouškou se prodlužuje záruka na 
magnetický systém na 5 let.

Použití:
Manipulace s horkým materiálem.
Ke zvedání a transportu feromagnetických materiálů s plochým i kruhovým profilem (ocelové 
plechy,trubky..) v nástrojárnách, skladech hutního materiálu, u kovoobráběcích a pálících 
strojů.
Přehled:
Snadná aktivace magnetu - technologie Easy Switch.
Ergonomické designové řešení.
Robustní tělo, pouze 2 zapuštěné šrouby.
Dvojitý magnetický obvod s neodymovými magnety.
Vysoká kvalita a maximální bezpečnost.
Koeficient bezpečnosti 3:1.
Individuální odtrhový test se vzduchovou mezerou - simulace reálných podmínek.
Ochranná známka + AIR GAP TEST.
Pracovní teplota: max 180°C.
nosnost: 125 – 2000 kg.
Revize: Každoroční prohlídka oprávněnou osobou – testování zvedací kapacity magnetu 
odtrhovou zkouškou.
Záruka: Při každoroční certifikaci magnetu odtrhovou zkouškou se prodlužuje záruka na 
magnetický systém na 5 let.
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 Permanentní břemenové magnety neo

 Permanentní břemenové magnety neo Hot

Model Délka
(mm) 

Šírka
(mm) 

Výška
(mm) 

Průměr oka 
(mm) 

Hmotnost
(kg) 

Testovaná 
nosnost (kg) 

Nosnost pro plochý 
materiál (kg) 

Nosnost pro kruhový 
materiál (kg) 

Průměr kruhového 
materiálu min/max 

(mm)

NEO 150 93 60 120 10 3 450 150 65 40/100

NEO 300 152 100 180 16 10 900 300 150 60/200

NEO 600 246 120 180 20 21 1 800 600 300 65/270

NEO 1000 306 146 236 20 40 3 200 1 000 500 100/300

NEO 2000 478 165 273 20 90 6 200 2 000 1 000 150/350

Model Délka
(mm) 

Šírka
(mm) 

Výška
(mm) 

Průměr oka 
(mm) 

Hmotnost
(kg) 

Testovaná 
nosnost (kg) 

Nosnost pro plochý 
materiál (kg) 

Nosnost pro kruhový 
materiál (kg) 

Průměr kruhového 
materiálu min/max 

(mm)

NEO 125 HOT 93 60 120 10 3 450 125 65 40/100

NEO 250 HOT 152 100 180 16 10 800 250 150 60/200

NEO 500 HOT 246 120 180 20 21 1 600 500 250 65/270

NEO 1000 HOT 306 146 236 20 40 3 200 1 000 500 100/300

NEO 2000 HOT 478 165 273 20 90 6 200 2 000 1 000 150/350
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magnety  MaxX

Použití:
Velmi vhodný pro manipulaci s obrobky u horizontálních obráběcích center a soustruhů.

Přehled:
Manipulační rameno lze dovybavit břemenovými magnety NEOLIFT, NEO HOT.
Magnet je nastavitelný tak, aby vyhovoval širokému spektru průměrů a šířek obrobku.
Velice dobře ovladatelný pro zákládání do horizontálních obráběcích center.
Otáčení obrobků o 90°.

 neo-Hv Překlápěcí rameno

Model Nosnost (mm) Šírka obrobku
(mm) 

Délka
(mm) 

Šířka
(mm) 

Výška
(mm) 

Hmotnost
(kg) 

NEO 250 HV 250 300-800 1 600 210 958 27

NEO 500 HV 500 300-1 000 2 000 275 1 158 38

NEO 1000 HV 1 000 300-1 000 2 000 350 1 211 73

 gP 250 Permanentní překlápěcí  magnet

Použití:
Jeřábový magnet GP250 je jedinečný, permanentní jeřábový magnet pro manipulaci plechů a 
ocelových plátů v
horizontální i vertikální poloze. Magnet GP250 je určen se pro manipulaci ocelovými plechy o 
tloušťce od 3 mm výš.
Přehled:
První magnet svého druhu v souladu s normou UNI EN 13155.
Manipulace obrobků a to jak v horizontální, tak vertikální poloze.
Velké zvedací oko uzamykatelné ve svislé poloze.
Uzamykatelná uvolňovací vačková páka.
Lehký, kompaktní design.
Magnety jsou individuálně testované a certifikované.
Umožňují snadné zvedání a manipulaci ze svazků z vodorovné, nebo svislé polohy.
Umožňuje snadné zvedání a manipulaci ze svazků z vodorovné, nebo svislé polohy.
Od tloušťky 4 mm zvedá ze svazku 1 list.
Plechy a desky lze otáčet o 90 stupňů.
Velkorysý bezpečnostní koeficient 4:1.
Unikátní konfigurace pólů snižuje odlupování tenkých plechů.

Model gP 250
Délka x šířka x výška 288 x 200 x 40 mm

Celková délka 440 mm
Celková výška 315 mm

Váha 9,75 kg
Testovaná zdvihací síla* 1100 daN

Pracovní limit horizontální 250 kg
Pracovní limit vertikální 80 kg

* testováno na ocel St37, rovný povrch, tloušťka 25 mm
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 bm bateriový břemenový magnet

BM 1350, BM 2500, BM 3600, BM 5000. Tyto modely jsou navrženy ke zvedání plechů, bloků a 
díky hlubokému magnetickému poli jsou ideální pro manipulaci s odlitky a výkovky.
bateriové břemenové magnety BM mají rozšířené možnosti pro manipulaci 
s obrobky, výkovky, plechy, tyčemi a trubkami. Mimořádná zvedací schopnost umožňuje 
zvednutí i dvojnásobné hmotnosti s ohledem na zvedaný náklad.
Bateriové břemenové magnety BM jsou užitečné v celém provozu společnosti od příjmu, 
expedice až po sklad.
Poskytují vysoký stupeň komfortu a umožňují jednoduchou manipulaci s magnetem 
při instalaci i kontrole uchopení. Magnet nelze aktivovat pří nízké úrovni nabití baterie.

Aplikace
 Řezací a pálící stroje.
 Manipulace s těžkými břemeny do 5000 kg.
 Manipulace s břemeny se špatnou dostupností (využití IR dálkového ovládání).
 Manipulace s plechy, kde s využitím funkce Tip-off lze upustit přebytečné plechy.
 a manipulovat jen s jedním kusem.
 BM 3600 je navržen speciálně pro manipulaci s plechy.

Konstrukce
 Napájení vestavěnou 12 V baterií.
 8 hodin provozu při 50% pracovním cyklu.
 Ruční infračervené dálkové ovládání umožňuje ovládat magnet až do vzdálenosti 10 m.
 Vysoký stupeň bezpečnosti – koeficient 2:1.
 Dvojitá tlačítka pro uvolnění - bezpečnostní funkce.
 Ukazatel stavu baterie - odnímatelný přední i zadní panel.

Vysoká úroveň bezpečnosti
 Bezpečnostní kontakt závěsu zabraňuje vypnutí během zvedání břemene.
 Dvojité tlačítko pro funkci RELEASE-ODEPNUTÍ.
 Stav vybití baterie oznamuje optický a zvukový alarm.
 Magnet nelze zapnout, jestliže je baterie málo nabitá.

Model Plochý materiál 
(kg)

testovaná nosnost
(kg)

D x Š základny
(mm)

výška vč. oka
(mm)

Hmotnost
(kg)

vestavěná baterie
(v/ah) typ baterie

BM 1350 
BM 1350 TIPOFF 1 350 2 700 272 x 242 460 60 11 293 A 512/30 

G6
BM 2500 

BM 2500 TIPOFF 2 500 5 000 400 x 242 460 72 22 251 A 512/60 A

BM 3600 
BM 3600 TIPOFF 3 600 7 200 1 050 x 240 460 180 22 251 A 512/60 A

BM 5000 
BM 5000 TIPOFF 5 000 10 000 1 200 x 300 460 203 22 251 A 512/60 A

Tyto bipolární (dvoupólové) bateriové magnety s prizmatem BMP jsou navrženy speciálně pro 
manipulaci kruhového materiálu, stejně jako profilového materiálu ve tvaru I a H, úhelníků, 
štětovnic a materiálů profilu T a Z. Díky hlubokému magnetickému poli je tato řada vhodná 
pro manipulaci s břemeny s nerovným povrchem a vzduchovou mezerou.                                                                                                        

Konstrukce
 Napájení vestavěnou 12 V baterií.
 8 hodin provozu při 50% pracovního cyklu.
 Ruční infračervené dálkové ovládání umožňuje ovládat magnet až do vzdálenosti 10 m.
 Vysoký stupeň bezpečnosti – koeficient 2:1.
 Dvojitá tlačítka pro uvolnění - bezpečnostní funkce.
 Ukazatel stavu baterie - odnímatelný přední i zadní panel.

Vysoká úroveň bezpečnosti
 Bezpečnostní kontakt závěsu zabraňuje vypnutí během zvedání břemene.
 Dvojité tlačítko pro funkci RELEASE-ODEPNUTÍ.
 Stav vybití baterie oznamuje optický a zvukový alarm.
 Magnet nelze zapnout, jestliže je baterie málo nabitá.

 bmP bipolární bateriový břemenový magnet

Model Plochý materiál
(kg) 

Kruhový materiál
(kg) 

Testovaná nosnost
(kg) 

D x Š základy
(mm) 

Výška včetně oka 
(mm) 

Hmostnost
 (kg) 

Vestavěná baterie 
(V/Ah) Typ baterie

BMP 1800 1 800 1 100 3 600 470 x 242 610 167 22 251 A 512/60 A

BMP 3600 3 600 2 200 7 200 760 x 262 610 420 22 251 A 512/60 A
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Chňapky slouží pro rychlou a jednoduchou manipulaci. Jsou vynikajícím pomocníkem při 
manipulaci s plechy, výpalky menších ocelových bloků a podobně. Chňapky slouží výhradně 
pro ruční manipulaci. Jakékoliv jiné zavěšení (na hák jeřábu, na konstrukci, na tyč, atd.)
je nepřípustné a může vést k poškození chňapky, nebo ke zranění obsluhující osoby. 
Při manipulaci s chňapkou vždy používejte ochranné pomůcky.

 magnetické chňapky mC-2,mC-2S Super steel, mC-4

Příruční Magnet HM-S1 je určen k ruční manipulaci s drobnými, těžko uchopitelnými 
předměty (výpalky, výkovky, výlisky, drobné kusy, atd.), pro které je chňapka MC-2 příliš 
velká.

 Příruční magnet Hm-S1

Ruční magnet WRM s páskem je určen pro snadnějším manipulaci tenkých plechů ze svazku. 
Jeho nosnost je 5 kg.

 Ruční magnet s řemínkem WRm

Model MC-2 MC-2S Super steel MC-4 HM-S1 WRM

D x Š x V (mm) 160x150x27 160x230x24 250x40x40 92x50x35 50x30x20

Max.nostnost 
horizontální x 
vertikální (kg)

70/30 90/80 90 20 5

Hmotnost 1,4 2,9 3 0,9 0,5


