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Siguranță și e�ciență la înălțime



Utilaj ancorat

Utilaj neancorat



Utilaj ancorat

Utilaj neancorat

























































































































Troliuri manuale
Aplicaţii: construcţii, lucrări publice, cariere, electricitate şi 
comunicaţii, şantiere navale,  transport, căi ferate, pompieri, 
garaje, agricultură, exploatări forestiere, industria chimică, 
petrolieră și minieră, forţele armate etc..

Dispozitiv de siguranţă  opţional, model CAZADOR, adaptabil 
la oricare dintre dispozitivele noastre sau altele similare. 
Lucrează asupra aparatului de tracţiune sau a altuia, auxiliar, 
evitând o eventuală alunecare a aparatului de-a lungul cablului, 
protejându-l împotriva ruperii.

Cârlig din oţel aliat de 
mare rezistență cu 
închidere de siguranţă. 

8A

16A

32A

U.M. 8A 16 A 32 A

Kg 800 1.600 3.200

mm 54 58 45

Kg 29 40 53

Kg 7 12 25

cm 44 x 9 x 28 56 x 12 x 36 70 x 11 x 38

Ø mm 8,30 11,30 16,30

Încărcătura de rupere Kg 4.800 9.600 19.200

Greutate pe metru Kg 0,27 0,51 1,00

Kg 6,20 12,00 23,20

Cablu 

Greutate 20 m de cablu cu suport

Caracteristici / Model

Capacitate nominală

Avans cablu pe ciclu activat

Forța nominală în pârghie

Greutate netă – fără cablu

Dimensiune cutie ambalaj

67

Carcasă de oţel galvanizat ştanţat (1), ranforsată, cu dublă 
protecţie galvanică, uşoară, robustă, cu mâner de transport. 
Nu conține componente din aluminiu.
Pârghiile de acţionare (2) sunt aliniate cu cablul pentru a 
asigura stabilitatea şi a îmbunătăţi transmisia efortului.
Protecţie împotriva supraîncărcării în avans (3), prin 
intermediul unui şurub de siguranţă, care acţionează la o 
supraîncărcare de aproximativ 100% din capacitatea 
nominală (28% din capacitatea maximă de tracţiune).
Sistem patentat de deschidere a fălcilor de �xare (4) prin 
intermediul unor cleme de cuplare; este ușor de operat 
datorită faptului că este vizibil din exterior.
Randament foarte bun al mecanismului (≥95%), datorită 
calităţii superioare a materialelor folosite (5).
Dispozitivele sunt testate în fabrică, realizând curse de avans 
şi de retur cu 125% din încărcătură nominală (6). 
Cablurile, mânerele şi cârligele sunt testate la 200% din 
încărcătura nominală. 
Coe�cientul de siguranţă al aparatului este minim 5, iar 
coe�cientul de siguranţă al cablului minim 6 (7). Omologat de 
către principalele organisme de inspecţie europene: 
BS/LLODS, CEP, GS/TUV, EE.UU/UL.























































Caracteristici / Model WLP 718 Pole WLP 718 Trailer
Putere instalată, KW
Putere ventilator, KW
Putere pompă de apă, KW
Indice de protecție
Alimentare
Înclinare, 0

Distanța maximă de aruncare, m
Unghi de rotație
Nivel de zgomot, dB
Greutate mașină, Kg 760 540
Dimensiuni L x l x h, mm 1.250  x 1.200 x 2.600 1.200 x 1.320 x 2.600
Presiune minimă, bar 1 1

Presiune 6 bar

Presiune 9 bar

Presiune 12 bar
Presiune 15 bar 23 / 139

21 / 125

18 / 108

15 / 88

Consum de apă  L/min., min./max., cu duze de  5, 10 și 15 gph

0-340°
< 93

IPSS
63A 3P+(N)+T 400 V 50 Hz

-20 ÷ +45

23,5
18,5

4,0 - 7,5

80  ÷ 90









































































Caracteristici / Model ACGEWS 180AC ACGEWS 180DC
ACGEWS 220TDC

Trifazat
ACGEWS 220TDC

Monofazat
Putere maximă KVA / KW 5,5 / 4,4 3,0 / 2,4 6,5 *) 3,5 *)

Putere continuă KVA / KW 5,0 / 4,0 2,7 / 2,2 6,0 *) 3,2 *)

Tensiune, V 230 230 400 230
Frecvență, Hz 50 50 50 50
Putere de ieșire DC, V / A Nu Nu Nu Nu
Capacitate rezervor, L 6,0 5,5 7,0 7,0

Nivel de zgomot, dBA la 7m 74 78 74 74

Baterie Da Da Da Da
Set de roți Opțional Opțional Opțional Opțional
Greutate, Kg 85 105 90 90
Dimensiuni, mm 880 x 600 x 850 880 x 600 x 850 880 x 600 x 850 880 x 600 x 850
Caracteristici motor AMGE425 AMDE 186 AMG 425 AMG 425

Cilindree cm3 420 406 420 420
Putere, CP la 3.600 r.p.m. 15 10 15 15
Tip OHV Diesel OHV OHV
Turație, r.p.m. 3.000 3.000 3.000 3.000
Pornire Electric / Manual Electric / Manual Electric / Manual Electric / Manual
Răcire Aer comprimat Aer comprimat Aer comprimat Aer comprimat
Combustibil Benzină fără plumb Diesel Benzină fără plumb Benzină fără plumb
Putere, CP / r.p.m. 120 la 60% 140 la 60% 170 la 60% 170 la 60%
Tip de electrod Rutilic și acid Toate tipurile Toate tipurile Toate tipurile
Diametru electrod 1,50 - 3,25 1,50 - 3,25 1,50 - 3,25 1,50 - 3,25
Protecţie IP23 IP23 IP23 IP23
Clasă de izolație H H H H









































Cabine de sablare cu sistem de presiune

SABLARE CU VID

CABINE DE SABLARE

Sistemul cu vid, deși oferă un randament mai mic comparativ cu sistemele cu jet liber 
de aceeași putere, rezolvă complet problemele legate de protejarea mediului și de 
siguranță, reduce timpul necesar pregătirii suprafeței, elimină problemele de 
recuperare și, cu majoritatea modelelor de astfel de mașini, problema sortării 
abrazivului uzat.

Aplicații:

Mașină de sablare cu reciclare SANDER CP24PV06C

Dotări:

ECHIPAMENTE PENTRU SABLARE Curăță e�cient �nisaje rezistente 

Caracteristici / Model LC/2TR/PR LC/3TR/PR LC/2TE/PR LC/3TE/PR
Dimensiuni de lucru, mm 1.100 x 850 x 750h 1.500 x 1.200 x 900h 1.100 x 1.100 x 900h 1.500 x 1.200 x 900h
Diametru masă turnantă, mm 700 950 900 950
Dimensiuni de gabarit, mm 1.200 x 950 x 1.800h 1.600 x 1.300 x 1.900h 2.200 x 1.100 x 1.900h 3.000 x 1.300 x 2.050h
Greutate, Kg 300 400 450 510

Cu masă turnantă interioară Cu masă turnantă extractibilă

Caracteristici / Model CP24PV06C
Tensiune, V 3 x 400
Putere, CP 5,5
Consum aer comprimat, max. la 7 bari, L/min 2.700
Timp de cădere a abrazivului regenerat, sec 20 - 30
Greutate, Kg 400
Dimensiuni, mm 1.700 x 800 x 1.700h

150

Curățarea și șlefuirea sudurilor pe produse din oțel; alternativă la folosirea acizilor.
Curățarea și gravarea suprafețelor din marmură, sticlă, cristal, lemn, oțel, ABS etc..
Sablarea cilindrilor după strunjire. Pentru această aplicație este posibil să se 
automatizeze ciclul de sablare prin blocarea capului cu perie în apropierea turelei 
turnante.

SANDER CP24PV06C este proiectată pentru a efectua cele mai 
grele lucrări pentru care este necesară multă forță, deoarece 
funcționează cu un sistem sub presiune prin intermediul unui 
rezervor cu capacitatea de 24L. 
Funcționează cu toate tipurile de abraziv, inclusiv cu particule 
metalice.
Sablează fără a împrăștia praf sau abraziv; pulverizează și 
recuperează instantaneu abrazivul uzat datorită unui cap special 
cu perie. 
Montată pe cărucior pentru a putea � transportată cu ușurință.

Dotări:
Unitate de �ltrare și separare centrifugală a prafului dotată 
cu cartuș de auto-curățare cu jet de aer comprimat.
Rezervor cu capacitatea de 10L pentru colectarea prafului.
Furtunuri pentru pulverizare și aspirare.
Duză de pulverizare cu diametrul de 6 mm.
Redactor de presiune a aerului comprimat pentru a regla 
forța de  pulverizare.
Telecomandă pneumatică pentru a porni și opri ciclul de 
lucru.

Productivitate mai mare folosind același tip de agent abraziv, 
comparativ cu mașinile cu sistem de injecție.
Reglează presiunea și cantitatea de abraziv pulverizată.
Sablează cu abraziv metalic (dacă suprafața permite) în loc de oxid de 
aluminiu, reducând considerabil uzarea abrazivului și a acelor părți ale 
mașinii care intră în contact cu abrazivul.
Separă bine abrazivul uzat.

Cabină echipată cu: oprire electrică de siguranță pe ușile de acces în 
cabină; masă turnantă; cuplaj pentru conectare pneumatică și reductor 
de presiune pentru șlefuitor; cuplaj pentru conectarea electrică și 
pneumatică a �ltrului.
Șlefuitor (sistem cu presiune) pentru a pulveriza abrazivul ales.
Ciclon de separare și recuperare abraziv.
Filtru pentru a curăța praful din aer.
Kit high-head pentru a genera vidul necesar recuperării și separării 
abrazivului și prafului din interiorul cabinei.












