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Bezpieczne
Systemy Transportu Bliskiego

Dane techniczne Praktikus PS

Udźwig 250 kg

Wysięg ramienia 3000 mm

Wysokość do belki ramienia 2500 mm

Napięcie zasilania 400 V/3 fazy

Napięcie sterowania 24 V

Prędkość podnoszenia wciągnika 6 m / 1,5 m/min

Przejazd po belce ręczny

Obrót ręczny

Kąt obrotu 270°

Nr katalogowy 98 11 V00082

Cena netto: 22500,00 PLN**
Dostępność: 5-6 tygodni
Koszt montażu: 1800,00 PLN*** + koszty dojazdu
Gwarancja: 24 miesiące
Sposób montażu: montaż na posadzce na płycie pośredniej****

*         Brak konieczności rejestracji w UDT tylko dla żurawii o udźwigu 
250 kg.

**         Cena może ulec zmianie ze względu na różnice w cenie stali, 
cena nie obejmuje kosztów transportu.

***      Koszt montażu obejmuje montaż na płycie pośredniej, inwestor 
zapewnia wózek widłowy na czas montażu.

****    Montaż na posadzce jest możliwy po spełnieniu wymagań pro-
ducenta co do grubości i gatunku betonu dla posadzki (gru-
bość posadzki 190 mm, beton B25/C25).

Na życzenie przygotujemy ofertę indywidualnie dopasowaną do 
Państwa potrzeb. Wyślij zapytanie na suwnice@rywal.com.pl

*** Sposób montażu na płycie pośredniej

Żurawie słupowe 250 kg Praktikus PS VETTER Krantechnik 



Chwytaki próżniowe AERO 150/6R Aero Lift

Chwytaki magnetyczne NEO Walmag Magnetics

Dane techniczne Chwytak próżniowy 
AERO 150/6R

Maksymalny rozmiar 
przenoszonych arkuszy blach 3000x1500 mm

Udźwig maksymalny 150 kg

Długość belki głównej 2200 mm

Długość belek poprzecznych 1000 mm

Ilość belek poprzecznych 3

Ciężar własny 85 kg

Rodzaj pompy próżniowej VAL 4T

Ilość ssawek 6 szt.

Średnica ssawek 110 mm

Nr katalogowy 98 11 990232

Cena netto: 4700,00 Euro*
Dostępność: 5-6 tygodni
Gwarancja: 12 miesięcy

Wyposażenie standardowe:
 ▪ indywidualne zawory suwakowe dla wszystkich ssawek,
 ▪ zabezpieczenie przeciwko przegrzaniu,
 ▪ automatyczny wyłącznik,
 ▪ ergonomiczny uchwyt do kasety sterującej wciągnika.

*     Cena nie obejmuje kosztów transportu i dostosowania zasilania wciągnika. 
*   Cena może ulec zmianie w związku ze zmianami cen materiałów do produkcji.

Na życzenie przygotujemy ofertę indywidualnie dopasowaną do Państwa potrzeb. Wyślij zapytanie na suwnice@rywal.com.pl

Charakterystyka:
 ▪ Zasilanie: nie wymaga zasilania zewnętrznego, dzięki zastosowa-
niu silnych magnesów neodymowych.
 ▪ Wskaźnik bezpieczeństwa dla każdego urządzenia wynosi przynaj-
mniej 3:1.
 ▪ Służą do chwytania stali czarnej o temperaturze do 80°C. 
 ▪ Uchwyty neodymowe nie są przeznaczone do podnoszenia dłu-
gich i giętkich ładunków oraz nie mogą służyć do chwytania ele-
mentów niemagnetycznych.

Dostępność: z magazynu w Toruniu
Gwarancja: 60 miesięcy*

*   Pod warunkiem corocznej atestacji w serwisie RYWAL-RHC Sp. z o.o.

Wyślij zapytanie na suwnice@rywal.com.pl

www.podnoszenie.eu

Model Cena katalogowa 
netto

Cena promocyjna 
netto Nr katalogowy

NEO 150 kg 1235,00 PLN 1111,50 PLN TW 10 00150N

NEO 300 kg 1790,00 PLN 1611,00 PLN TW 10 00300N

NEO 600 kg 2672,00 PLN 2404,80 PLN TW 10 00600N

NEO 1000 kg 3997,00 PLN 3597,30 PLN TW 10 01000N

NEO 2000 kg 6119,00 PLN 5507,10 PLN TW 10 02000N


