STA Y
WIG MAGAZYNOWY
SL O UD WIGU 150-750 KG

STA Y D WIG MAGAZYNOWY Z MO LIWO CI WYKORZYSTANIA
DO CELÓW PRZEMYS OWYCH

Poszukujecie Pa stwo rzetelnego i dost pnego cenowo rozwi zania w
dziedzinie transportu pionowego? D wig serii SL De Jong jest
doskona ym wyborem.
Dzi ki swojej konstrukcji jest przeznaczony do zamontowania w centrach
logistycznych i magazynach.
Nasze d wigi nie s konstruowane na bazie bezsensownych ekstrawagancji.
Wszystko jest podporz dkowane funkcjonalno ci i nie wydajemy
rodków finansowych na niepotrzebne rzeczy. Pa stwa inwestycja jest
wykorzystana na to, co rzeczywi cie potrzebujecie, na bezpieczny i
niezawodny d wig.
Prosta eksploatacja
Eksploatacja sta ego d wigu jest bezpieczna i prosta. Wszystkie drzwi,
bramy i rampy s zabezpieczone przez elektromechaniczny system
zamykania. atwy dost p przy adowaniu i roz adunku chroni Pa stwa
towar przed uszkodzeniem.
Rampy najazdowe zamykaj si w pozycji pionowej do platformy i w ten
sposób zabezpieczaj w asny adunek.

Bezpieczny i niezawodny
Czujniki pozycyjne, umieszczone na maszcie, potrafi zatrzyma platform
dok adnie na potrzebnej wysoko ci. Wykorzystanie nap du przy pomocy
trybu z batego i grzebienia z batego w po czeniu z hamulcem
od rodkowym, gwarantuje bezpieczn i niezawodn eksploatacj d wigu.
Jak wszystkie pozosta e d wigi De Jong, tak równie seria SL posiada
ochronn

pow ok , wykonan

technik

cynkowania ogniowego. Z tego

powodu nie jest konieczna konserwacja powierzchni, dlatego d wig mo na
zainstalowa wed ug potrzeby albo w rodku albo na zewn trz obiektu.
Prosta obs uga
wig SL jest bardzo prosty w obs udze.
Drzwi wej ciowe mo na otworzy tylko wtedy, kiedy d wig jest na tym
samym poziomie.
Dzi ki os onom szybu i kabiny zosta a utworzona bezpieczna przestrze .
D wig
zosta
skonstruowany
i
dyrektywami UE o produkcji maszyn.

wyprodukowany

zgodnie

z

PROSTA OBS UGA
BEZPIECZNY I NIEZAWODNY

Zalety
Seria SL oferuje liczne zalety w porównaniu z innymi sposobami
transportu
Na przyk ad:
Ka da osoba maj ca uko czonych 18 lat mo e
kierowa d wigiem, nie potrzeba specjalnych
uprawnie .
O wiele bezpieczniejszy sposób transportu
Klatka d wigu jest wykonana z konstrukcji siatkowanej,
co umo liwia ledzenie ca ego przebiegu transportu
platformy z towarem.
Niewielka inwestycja w porównaniu z wind osobow .
Nie ma konieczno ci instalowania urz dze na szczycie
szybu.
Kolejne poziomy mo na atwo zainstalowa na
ewentualnym kolejnym dobudowanym pi trze.
wig mo na atwo przesun

na inne miejsce.

wig mo na u ywa bez lub z wn

na szyb.

WIGI SERII SL

DO ZAMONTOWANIA W STARYCH I NOWYCH OBIEKTACH

Zamontowa

d wig bez zmian konstrukcyjnych obiektu? Niemo liwe?

Mo liwe w przypadku wykorzystania d wigu serii SL De Jong. Mo e dzia
w wersji z wg bieniem dla platformy i bez niej. Nie ma tak e konieczno ci
instalacji urz dze

na szczycie szybu. Kompletny monta

mo e by

wykonany w bardzo prosty sposób pomi dzy dotychczasowym stropem i
pod og .
Nasz sta y d wig magazynowy SL jest tak e idealny do transportu towarów
do

dobudowanej

przed

kondygnacji. W

ona wysoko

bardzo

prosty sposób

zostanie

d wigu. Jest to równie bardzo proste w przypadku

potrzeby przemieszczenia d wigu na inne miejsce.
wigi serii SL mog by zamontowane w starych lub nowych obiektach. Nie
potrzeba instalowa

szybu dla platformy ani dodatkowych urz dze .

wig SL w nowym obiekcie

Równie nie s konieczne zmiany konstrukcyjne obiektu.
Je eli d wig jest projektowany do nowego obiektu, radzimy zaplanowa
wg bienie dla platformy. Umo liwia to umieszczenie platformy na tym
samym poziomie jak pod oga. G boko
ale nie b dzie wi ksza ni 20-25 cm.

wg bienia zale y od typu d wigu,

Podstawa transportu
Kiedy firma De Jong dostarcza urz dzenia transportu pionowego,
oznacza to, e b
one najwy szej jako ci. Bezpieczne w
ytkowaniu i tanie w zakupie. D uga historia konstrukcji i produkcji
naszych produktów wiadczy o ich wyj tkowej jako ci we
wspó czesno ci.
Firma De Jong korzysta w projektowaniu z nast puj cego
oprogramowania: 3D Solid Edge, 3D CAD software, które s idealne
dla naszych produktów.
System gwarancji jako ci
Ka dy d wig firmy De Jong przechodzi testy na niezawodno
atwo manipulacji.
Przemy lane konstrukcje s podstaw niezawodnych produktów. Nie ma
tam adnych skomplikowanych w ciwo ci, ale jest to urz dzenie, którym
mo na w atwy sposób sterowa i zrozumie jego dzia anie.

i

Wszystkie materia y, komponenty oraz akcesoria monta owe s
kontrolowane w ramach wewn trznego systemu gwarancji kontroli
jako ci.
Z tego wynika, e wszystkie produkty spe niaj najnowsze normy i
przepisy mi dzynarodowe.

SOLIDNY WERTYKALNY TRANSPORT

Serwis
Komfort s

y ludzko ci!

Dlatego mo ecie Pa stwo ca kowicie polega na naszym
niezawodnym wsparciu serwisowym.
Przerwa w pracy lub coroczny serwis?
Nasze grupy serwisowe s gotowe do udzielenia pomocy.

W celu utrzymania Waszego d wigu w jak najlepszym stanie
oferujemy:
Szczegó owe instrukcje obs ugi i schematy elektryczne
Instrukcje instalacyjne i serwisowe
Umowy serwisowe
Coroczne przegl dy i protoko y z testów
Szybkie dostarczenie cz

ci zamiennych

Natychmiastowa obs uga serwisowa na miejscu

Wykonane na miar
Ka da sytuacja jest inna i ka dy klient ma swoje specyficzne
wymagania. Taka sytuacja wymaga od producenta elastycznego
podej cia. Uda o si
nam doj
do optymalnej harmonizacji
standardowych komponentów z komponentami wyprodukowanymi na
miar . Umo liwia to utrzymanie kosztów na niskim poziomie bez
konieczno ci
czynienia
kompromisów
pomi dzy jako ci
i
indywidualnym podej ciem.
Ró norodne mo liwo ci konfiguracji
SL 150 - 750
Ud wig nominalny:
Zasilanie:
Akcesoria:

150 – 750 kg
230V 1F / 400V 3F
Ró norodne mo liwo ci konfiguracji
Ró ne wymiary platform
Ró na wysoko
Ró ne mo liwo ci os on
Ró ne kszta ty kabiny
Ró ne systemy sterowania

D WIGI
WYKONANE NA MIAR

Inne dobrej jako ci produkty firmy DE JONG LIFTEN CO
Masywny d wig osobowy/towarowy stosowany w budownictwie
Wyci gi serwisowe do d wigów, kominów i instalacji
przemys owych
Platformy transportowe

W CELU UZYSKANIA BARDZIEJ SZCZEGÓ OWYCH INFORMACJI O
NASZYCH PRODUKTACH, JESTE MY DO PA STWA DYSPOZYCJI
POD ADRESEM:
Przedstawiciel DE JONG LIFTEN Co w Polsce
Ladislav Zápa ka
tel.: 48 81 75 15 708
fax: 48 81 75 15 702
kom.: 48 604 94 63 95
LZ@LZ.pl
www.dejong.pl

