
 Jednostki sterujące 
dla uchwytów wbudowanych

Jednostki sterujące, które po zintegrowaniu ze sterującym uchwytem  
wbudowanym Quick-Lift Systems™ spełniają najwyższe standardy  
ergonomii, środowiska pracy, bezpieczeństwa oraz wydajności. 

Łatwy w użyciu wraz z wbudowanym uchwytem  
Quick-Lift Systems™, dzięki wyjątkowej zdolności  
reagowania niezależnie od masy ładunku.

Skutecznie ogranicza koszty dzięki wysokiej niezawodności  
i długiej wytrzymałości.

Mocne i bezpieczne rozwiązanie dla szybkiej i łatwej obsługi.

Wyposażony w unikalne, opatentowane złącze obrotowe dla  
zintegrowanego interfejsu sygnałowego, które umożliwia  
nieustanny obrót chwytaka.

Dla spersonalizowanych chwytaków, może być używany z  
maksymalnie trzema uchwytami wbudowanymi Quick-Lift Systems™.
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DANE TECHNICZNE JEDNOSTKI STERUJĄCEJ - OGÓLNE

Udźwig maks. 300 kg / 660 lbs

Bezpieczeństwo Nasz inteligentny system sterowania zapewnia 
wysoki stopień bezpieczeństwa.

Złącze obrotowe Unikalne, zintegrowane mechanicznie,  
elektrycznie i pneumatycznie złącze obrotowe 
umożliwia nieustanny obrót uchwytu sterującego.

Główne funkcje Gdy używane wraz z wbudowanym uchwytem 
sterującym Quick-Lift:

-Tryb uchwytu: wykonywane jest płynne  
podnoszenie gdy uchwyt sterujący jest przesuwany 
w górę lub dół.

-Tryb autobalansu lub tryb pływający: ten sam 
płynny ruch podnoszenia jest wykonywany gdy  
operator sam podnosi lub opuszcza ładunek.

Elektronicznie sterowanie funkcjami chwytaka,  
które pozwala na chwytanie lub uwalnianie gdy tylko 
waga ładunku roboczego nie wpływa na chwytak.

Automatyczny tryb oszczędzania energii.

Inne Wyposażony w mechaniczne złącze obrotowe 
dla zintegrowanej pneumatyki oraz interfejsu 
sygnałowego.

Wstępnie podłączone przewody elektryczne do 
użytku z czujnikiem indukcyjnym dla poprawnego 
chwytania.

Opis Nr. części  Waga kg

Jednostka sterująca dla mechanicznych 
chwytaków 

101420 2,2

Jednostka sterująca do stosowania w kompaktowych chwytakach  
pneumatycznych oraz wraz z uchwytem wbudowanym Quick-Lift.

Jednostka sterująca z pneumatycznym 
zaworem 5/2

101421 2,5 

Jednostka sterująca do stosowania w kompaktowych chwytakach pneu-
matycznych oraz wraz z uchwytem wbudowanym Quick-Lift.

Zawiera zawór powietrza: typ 5/2, zakres ciśnienia roboczego = 0,1 - 0,7 
MPa, przepływ powietrza = maks. 589 ln/min.

Jednostka sterująca z przepływem 101422 2,3

Jednostka sterująca z rurą przepływową powietrza dla chwytaków 
próżniowych.  
Jednostka sterująca do stosowania z kompaktowym chwytakiem  
mechanicznym oraz z zewnętrznym uchwytem sterującym.

Węże powietrza, wejścia: Ø10/8 oraz wyjścia: 1x Ø8/6

Jednostka sterująca dla  
mechanicznych chwytaków 

Nr. części 101420

Jednostka sterująca z  
pneumatycznym zaworem 5/2

Nr. części 101421

Binar Quick-Lift Systems AB nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy lub niekompletność informacji w  
opublikowanym materiale i zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian.
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Uchwyt Sterujący 
Wbudowany
Nr. Części 1014100245


