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ENOSTAVNE REŠITVE DVIGOVANJA BREMEN

POTISNI VOZIČKI POWERTEX PPT-S2 

Powertex PPT-S2 potisni vozički so kakovostni in robustni, nizke izvedbe in enostavni za montažo na 

horizontalne profile in tirnice. Lahko se uporabljajo na I-profilih z ravnimi prirobnicami kot npr. IPE, HEA ali 

HEB ali poševnimi INP. Vozički se na profilih enostavno premikajo s potiskanjem ali vlečenjem, kar 

omogočajo kakovostna jeklena kolesa z ležaji. Izdelani so s faktorjem varnosti 4:1.
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VOZIČKI Z VERIŽNIM PRENOSOM POWERTEX PGT-S2 

Powertex PGT-S2 vozički so prav tako robustne kakovostne izvedbe, nizke konstrukcije, namenjeni za 

uporabo na horizontalnih profilih in tirnicah. Za pomik uporabljajo verižni prenos, opremljeni pa so tudi z 

mehansko blokado proti iztirjenju in zaključnimi blažilci. Profili, na katerih se lahko uporabijo vozičke so I-

profili IPE, HEA, HEB (z ravnimi prirobnicami) in INP (s poševnimi prirobnicami.
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ROČNI VERIŽNI POTEZNIKI POWERTEX PCB-S2

Powertex PCB-S2 so jekleni verižni potezniki na ročni pogon in enostavni za uporabo. Konstrukcijsko so 

lahki in hkrati robustni. Tovarniško so dinamično testirani na 150% največje dovoljene obremenitve. 

Verižnik in pogonska osovina so vležajeni z igličnimi ležaji. Vsebujejo avtomatsko varnostno reakcijsko 

zavoro in izpolnjujejo standarde EN 13157 in EN 818-7. Uporabljena bremenska veriga je Corolim® 

kakovosti. Površinska obdelava zagotavlja dobro protikorozijsko odpornost in tihi tek. Opcijsko so dobavljivi 

z zaščito proti preobremenitvi. Preko QR kode je omogočen dostop do navodil za delo.
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VERIŽNI POTEZNIKI NA VZVOD POWERTEX PLH-S2

Powertex PLH-S2 so dvižni potezniki z ergonomskim vzvodom oz. ročico zasuna . Kompaktna in lahka 

konstrukcija omogoča enostavno uporabo in dolgo življenjsko dobo. Dinamično so testirani na 150% 

največje dovoljene obremenitve. Pogonski deli so vležajeni z igličnimi ležaji. Vsebujejo mehanizem dvojnega 

varovanja po EN 13157 (2 zavorni oblogi in 4 zavorne vzmeti). Bremenska veriga je Corolim® kakovosti, 

kavlji so vrtljivi in z označbami za preobremenitev. Površinska obdelava zagotavlja dobro protikorozijsko 

odpornost in tihi tek. Opcijsko so potezniki dobavljivi z zaščito proti preobremenitvi. Preko QR kode je 

omogočen dostop do navodil za delo.
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BREMENSKE SPONE POWERTEX PBC-S1

Bremenske spone POWERTEX PBC-S1 so masivne izvedbe in z možnostjo hitre uporabe na različnih 

bremenskih spojih. Spone so testirane na 2x največjo dovoljeno obremenitev. Ogrodje  prašno barvano, 

ročka in vreteno pa črno nikljano. So v skladu s standardom EN 13155 in s faktorjem varnosti 4:1.


