MechRail
Aluminium skinnesystem
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Nem at bestille med kataloget ved hånde
Teknisk assistance er mulig hvis det er nøven

Naturligvis benytter vi os af systemet i vores virksomhed

Kombiner dit system...

Movomech letløbende kran system - en let
og smart måde til at forbedre din lagerhal på

S

ystemet er baseret på aluminiumproﬁler. Ved at bruge ekstruderet
aluminium kan vi drage mange fordele. Formen med riller og en
fremstående kant giver proﬁlen maksimum vridningskraft og en stor
løftekapacitet. Systemet er bygget til løftekapaciteter på op til 1000
kg. Proﬁlerne har en meget lav egenvægt, hvilket gør systemet meget
nemt at manøvrere.
Systemet indeholder sikker ophængning og en serie af letløbende
vogne. Du kan nemt opbygge et komplet system. Skinnesystemet
udvides ved et enestående sammenføringssystem. Adskillige riller gør
det nemt at montere alle slags tilbehør. Som et resultat af dette kan vi
fremstille elegante og individuelle løsninger til lave priser. Selvfølgelig
er proﬁlerne alukserede og fuldstædig vedligeholdelsesfrie.

Mange alternativer for ophængsbeslag
LHB og AHB proﬁlerne er normalt tilpasset ved hjælp af pendul
ophængning. Der er dog et antal af alternative ophængninger
alt afhængig af bygningens konstruktion, placering eller krav om
forstærkning.

Løbekatte og drev

Single skinne

Single traverskran

Double skinne

Double traverskran

Teleskopisk kran

Opbygget
traverskran

... vælg mellem en bred vifte af
tillægsprodukter:

Trykluft
forberedelse

Bremse

Medie proﬁl

Kabel & slanger

Kabel løbevogn

Elektrisk endestop

MechRail
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øbekattene har hjul med kugleleje og kører beskyttet inde i proﬁlen.
Alle løbekattene kan blive tillpasset med drev. Drevet kan slås fra,
så kraner og andre apparater kan blive kørt rundt med håndkraft. I
systemet kan der blive tilføjet forskellige løbekatte til at understøtte
elektriske såvel som luftdrevene apparater.

"Vi konstruerer den optimale tekniske
løsning så vi kan give dig den bedst
mulige overordnede økonomi"
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Mere end kun et skinne-system

M

echRail skinnesystem udgør en naturlig del i vores kran
sortiment - MechCrane. Endvidere kan proﬁlerne ﬁndes i vores
standard manipulatore f.eks. MechStack og MechStick. Vor egen
kæde - hejseapparat MechChain er integreret i vores system og er
tilgængelig til proﬁl størrelserne LHB, AHB1 & AHB2

PowerDrive - drevet enhed
Trykluftdrevet

MechChain

MechCrane

Elektrisk
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Enkle systemer i et krævende miljø

- Loft-monteret skinnesystem
- Till store og små arbejdsområder
- Fleksibel skinne/kran
- Nem at udvide

Traversanlæg
Loftmonteret traverssystem

Traverssystem monteret på søjler

Skinne monteret på søjler

... tilpasses Jeres ønsker!
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