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Demag-SpeedHoist
sähkötoiminen köysinostin

Nopea, helppo ja 
rationaalinen taakkojen käsittely
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39006-7

Demag-SpeedHoist -köysinostin on 
suunniteltu erityisesti nopeata taakkojen 
käsittelyä varten kohteissa, joissa 
taakkojen paino on korkeintaan 80 kg 
tai 160 kg. D-Grip -ohjauskahvan avulla 
taakan ohjaus tapahtuu helposti ja täs-
mällisesti tarkoin käden liikettä vastaten.

Demag-SpeedHoist  -köysinostimen edut
■ Erittäin nopeat nosto- ja laskuliikkeet 

(max. 70 m/min tai 35 m/min)
■ Portaaton nopeuden säätö käsikahvaa 

ylös/alas liikuttamalla.

Työkappaleet voidaan siirtää nopeasti 

ja tarkasti asetettujen tahtiaikojen 

puitteissa sarjatuotannossa

Tavaroiden varastointi, lähettäminen 

ja keräily jakelukeskuksessa tapahtuu 

ripeässä tahdissa.

Sujuvaa taakan käsittelyä

■ Pikakytkentä erilaisia nostoapuvälineitä 
varten.

■ Yksilöllinen dynamiikka 
(kierrosluku ja kiihdytys), helppo säätö 
kiertokytkimellä tai parametrien 
asetuslaitteella, esim. PC:llä.

■ Moottorin ja elektroniikan lämpötilan 
valvonta

■ Diagnoosituki kahvan vilkkuvan vika-
koodin sekä päätteen ja vikamuistin 
avulla.

■ Vaihtokytkentä kahden eri 
maksiminopeuden välillä.

■ Digitaalilähtöjen vapaa konfi gurointi 
ulkoisten laitteiden ohjausta varten.

■ Nosto- ja laskuliikkeiden rajakatkaisu 
koukun ylimmässä ja alimmassa 
ääriasennossa

■ Katkaisu ylikuormatilanteessa.
■ Tarkoitettu sisäkäyttöön normaaleissa 

ympäristöolosuhteissa 0 - 40 °C 
lämpötilassa.
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Tekniset tiedot D-SH 80/D-SH 160

Nostokyky 80 kg 160 kg

FEM-käyttökoneistoluokka 1 Am 1 Bm

Nostonopeus max. 70 m/min max. 35 m/min

Nostokorkeus 2,2 m

Syöttöjännite 400 V

Taajuus 50 Hz

Pääedustaja
 
 Algol Technics Oy Algol Technics Oy Materiaalinkäsittely
 Karapellontie 6, 02610 Espoo Sahaanjankatu 3, 00880 Helsinki
 PL 13, 02611 Espoo Puhelin: +358 9 50991
 Puhelin: +358 9 50991 Faksi: +358 9 784 792
 Faksi: +358 9 5099 670 
 Muut toimipisteemme ja lisätiedot: www.algoltechnics.com
Jälkipainos, myös osittainen, sallittu vain Demag Cranes & Components GmbH, 58286 Wetter/Germany:n luvalla.


