
Demag E-Balancer D-BE

Nostot ja siirrot kevyesti
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Helposti riikkoontuvia osia on pystyttävä siirtämään erittäin pehmeästi ja sulavasti, ja 
työkappaleet on voitava asettaa täsmälleen oikeaan kohtaan. Näihin vaativiin tehtäviin 
paras ratkaisu on Demag E-Balancer D-BE. E-Balancer -kevennin toimii äärimmäisen 
turvallisesti ja ergonomisesti käyttäjänsä käden jatkeena. Siksi E-Balancer soveltuu 
erinomaisesti käyttökohteisiin, joissa taakkaa on ohjattava millimetrin tarkkuudella. 

HELPPOKÄYTTÖISTÄ ELEKTRONIIKKAA
E-Balancer -kevennin sopii mitä moninaisimpiin 
käyttötarkoituksiin. Sen elektroniikka mahdollistaa 
eri käyttötapoja, joilla voi toteuttaa täsmällisesti 
kaikki komponenttien tarttumiseen, siirtoon ja 
asetteluun liittyvät tehtävät. Käyttötavan voi valita 
D-Grip-käyttökahvasta tai automaattisesti.

KOKOA TARKASTI
E-Balancer auttaa liittämään työkappaleet 
täsmälleen oikeaan kohtaan. Se toimii käyttäjän 
käden jatkeena ja mahdollistaa komponenttien 
tarkan sovittamisen niin vaaka- kuin 
pystyasennossa.

Taakan helppo ja turvallinen ohjaus

Tarkka ohjaus taakasta
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Elektronisella taakantunnistuksella varustettu, 
mikroprosessoriohjattu E-Balancer keventää taakat 
turvallisesti. Pieni käden liike haluttuun suuntaan 
riittää saattamaan taakan jouhevasti liikkeelle ja 
asettamaan sen millimetrin tarkkuudella paikalleen. 
E-Balancerissa on kestävä alumiinista valettu kotelo, 
joka on liitetty D-Grip-käyttökahvaan 
kierrekaapelilla.

E-BALANCERIN OHJAAMINEN
 ▪ Ergonomisesti muotoiltu kahva väsymättömään 
työskentelyyn

 ▪ Nosto- ja laskuliikkeiden intuitiivinen ohjaus 
ilman painikkeiden käyttöä
 ▪ Taakan nostotila (köyden kiristäminen)
 ▪ Liittämistila (herkästi ohjautuva taakkatila)
 ▪ Servotila (taakkaohjaus)

 ▪ Ohjauskomennot kevyesti toimivilla 
kalvopainikkeilla

 ▪ Kahvan valokenno estää tahattoman käytön
 ▪ 7 - segmentin näyttö ja LED-merkkivalo 
tilailmoituksia varten

 ▪ Suojattu hätäpysäytyspainike

Erinomaista ergonomiaa: Demag E-Balancer

YHTEENVETO
 ▪ Kestävää, teollisuuskäyttöön suunniteltua teknologiaa
 ▪ Köyden ohjaus uritetulle rummulle
 ▪ Yksilöllisesti parametroitava ohjaus (tarvittaessa)
 ▪ Moottorin suojakytkin
 ▪ Liukukytkin suojaa luotettavasti ylikuormitukselta
 ▪ Jatkuva taakanvalvonta
 ▪ Helppo huoltaa liitä ja käytä -liitäntöjen ansiosta
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TURVALLINEN
E-Balancer D-BE jarruttaa taakkaa turvallisesti. 
Automaattiset valvontatoiminnot, kuten 
rajakytkimet ja nostovoiman rajoitin, on integroitu 
keventimeen. Laitteen jarru kannattelee taakkaa 
luotettavasti myös sähkökatkon sattuessa. Tämän 
ansiosta taakkojen äkillisen nousun ja köyden 
äkkilöystymisen vaaraa ei ole.
Erittäin turvallinen: turvapysäytys 
toleranssirajojen ylittyessä ja taakan 
äkkiliikkeissä, esimerkiksi taakan 
hallitsemattoman laskuliikkeen takia.

ERGONOMINEN
E-Balancer tekee työskentelystä hyvin ergonomista. 
Kevennin mahdollistaa voimia säästävän, 
väsymättömän työskentelyn ja vähentää 
sairauspoissaolojen riskiä. Samalla tuotteiden 
asennustarkkuus ja laatu paranevat.

Yhteenveto eduista

HARVINAISEN MUKAVA KÄYTTÄÄ
E-Balancerin käyttöteknologia mahdollistaa 
keventimen suuren toimintanopeuden ja hyvän 
työtehon. Käyttäjää tukevat kaksi ainutlaatuista ja 
tarkoituksenmukaista käyttötilaa.

Taakan nostotila
Nostoapuvälineen nostaminen ja esikiristys: taakka 
nousee luistamatta ja ilman äkkiliikkeitä ylös, 
esimerkiksi istukasta. Tämä suojaa koneita ja 
tarvikkeita, sillä kevennin käyttää nostamiseen 
ennakkoon määritettyä voimaa.

Liittämistila 
Erittäin tarkka ja turvallinen liittäminen taakan 
äkillisten liikkeiden estämisen ansiosta.

HELPPO HUOLTAA
Selkeä käsitys laitteistosta: tilailmoitukset näytetään 
kotelon ja hallintayksikön seitsenpaikkaisessa 
näytössä. Valitut parametrit voi tallentaa 
tietokoneelle, minkä jälkeen ne voi ladata uuteen 
laitteeseen samassa työpisteessä tai kopioida 
laitteiston laajentamisen yhteydessä useisiin 
laitteisiin.

ERITTÄIN MONIKÄYTTÖINEN
E-Balancerissa on vaihtokytkin nostoapuvälineen 
nopeaa kiinnittämistä ja vaihtamista varten. 
Nostokoukkujen, akseli- ja laatikkotarraimien ja 
muiden vakiomoduulien lisäksi keventimessä voi 
käyttää myös räätälöityjä nostoapuvälineitä.

1  Nostoapuväline kiinnitetään 
pidikkeessä olevaan 
työkappaleeseen.

2  Kun taakannostotila on 
aktivoitu, E-Balancer kiristyy 
automaattisesti.

3  Työkappale kiinnittyy erittäin 
täsmällisesti ilman taakan 
luistamista.

4  Taakkaa voi ohjata kevyesti 
joko kahvasta tai taakasta.
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MUKAVA
D-Grip-käyttökahvan ansiosta taakkojen käsittely 
kahvaohjaustilassa on vaivatonta. 
Taakkaohjaustilaan siirtymisen jälkeen taakkaan voi 
tarttua ja ohjata sitä kevein liikkein. Nopeus 
mukautetaan kuhunkin käyttötilaan erikseen.

TALOUDELLINEN
E-Balancerin ainoa käyttövoima on sähkö. Liitä ja 
käytä -liitäntöjen ansiosta keventimen käyttöönotto 
sujuu nopeasti. Muun käyttövoiman asennukseen 
ja ylläpitoon ei tarvitse tuhlata aikaa.
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Rakenneosien tarkka asettelu
TOIMII PYSTY- JA VAAKASUUNNASSA
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ERGONOMINEN OHJAUS
Esiasetus kahvasta, jonka jälkeen voidaan ohjata 
taakasta. E-Balancer tunnistaa käyttäjän tekemät 
nosto- ja laskuliikkeet ja ohjaa taakkaa niiden 
perusteella keveästi ja tarkasti. Liittämistilassa laite 
auttaa käyttäjää työkappaleiden tarkassa 
asettamisessa.

VARMASTI TASAPAINOSSA
E-Balancerin erityisvahvuus on se, että taakka pysyy 
tarkasti paikallaan ilman toleranssien määrittelyä. 
Keventimen ainutlaatuinen taakannostotila 
mahdollistaa työkappaleiden laittamisen esimerkiksi 
kiinnityslaitteisiin ja poistamisen niistä. 
Rakenneosien liittäminen onnistuu erityisen 
nopeasti ja tehokkaasti siihen tarkoitetussa 
käyttötilassa.
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Taakkojen tarkka 
keventäminen
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Nopeutta säädellään valitun ominaiskäyrän 
mukaisesti:
 
 ▪ progressiivinen ominaiskäyrä – pehmeä 
liikkeellelähtö ja tarkka paikoitus alhaisella 
nopeudella erittäin herkän säädön ansiosta

 ▪ lineaarinen ominaiskäyrä – välitön ja nopea 
reagointi nopeisiin liikkeisiin alusta alkaen.

OHJELMOINTIYKSIKÖLLÄ/TIETOKONEELLA 
MUOKATTAVAT KÄYTTÖPARAMETRIT
 ▪ Nostonopeus (min./maks.)
 ▪ Kiihdytys/hidastus:
 ▪ kiihdytys- ja pysäytysramppi (nouseva/loppuarvo)
 ▪ Nopeuden rajoitus
 ▪ Kevenninkäytön vähimmäis- ja 
enimmäisvääntömomentti

 ▪ Painiketoimintojen määritys
 ▪ Taakan rajoitus
 ▪ Parametrien tallentaminen tietueina tietokoneelle

Rakennekoko D-BE 80 D-BE 125 D-BE 160

Kantavuus [kg] 80 125 160

Enimmäisnostonopeus [m/min] 35

Nostokorkeus [mm] 2 200

Köyden halkaisija [mm] 5

Käyttökoneistoryhmä FEM 3 m 2 m 1 Am

Syöttöjännite
Taajuus

[V AC]
[Hz]

380 - 480
50/60

Ohjaus [V DC] 24

Teho [kW] 0,94

Nostomoottorin kytkentäaika [%] 60 30

Melutaso 1 m:n päässä [dBA] < 79

Kotelon mitat (L/P/K) [mm] 335 / 640 / 205

Paino [kg] 40

Lämpötila-alue °C -10 – +40

Suojausluokka IP 54

Kaikki järjestelmäedut käytettävissä

Demag E-Balancer laajentaa vaivattoman taakanohjauksen mahdollisuuksia ja sallii 
rakenneosien tarkan liittämisen. Se on uusi ja kompakti lisä Demagin nostotuotteiden 
valikoimaan, ja sen yhteensopivuus Demagin laajan tuotevalikoiman kanssa on taattu. 
E-Balanceri soveltuu hyvin käytettäväksi KBK-kevytnosturijärjestelmän siltanostureiden ja 
seinä- tai pylväskääntönostureiden kanssa.
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TEREX MATERIAL HANDLING
Terex MHPS GmbH on yksi maailman johtavista teollisuusnos-
tureiden ja nosturikomponenttien toimittajista. Terex Material 
Handlingin liiketoiminta-alueen ydinosaamista ovat teknisesti 
edistyksellisten nostureiden, nostinten ja komponenttien 
tuotekehitys, suunnittelu ja valmistus sekä myynti ja huolto. 
Terex Material Handlingillä on valmistusta 19 paikassa viidessä 
maanosassa ja palvelee asiakkaita yli 60 maassa.


