
01M5RB
ZRÓWNOWAŻONY 360°ŻURAW OBROTOWY

Z LEKKIMI ZDEJMOWANYMI CIĘŻARAMI I SKŁADANYM MASZTEM

Dzięki swoim unikalnym cechom jest to żuraw, 
który oferuje ekstremalną przenośność i dlatego 
jest najbardziej odpowiednim rozwiązaniem na 
placach budowy. Może być podnoszony przez 
dźwigi budowlane i transportowany windami 
towarowymi. Najlepszy dźwig do projektów 
podnoszenia na dachu dzięki:

ZDEJMOWANE OBCIĄŻNIKI (CIĘŻAR 
ŻURAWIA BEZ BALASTÓW TYLKO 250 KG

SKŁADA SIĘ UŁATWIA TRANSPORT - 
MINIMALNA WYSOKOŚĆ PONIŻEJ 1200 MM

ZDEJMOWANY UCHWYT DO WCISKANIA

MOŻNA PRZEWOZIĆ WÓZKIEM WIDŁOWYM

SUPER ELASTYCZNE KOŁA DLA NAJLEPSZYCH 
OSIĄGÓW EKSPLOATACYJNYCH

01M5RB to żurawie obrotowe z przeciwwagą 360° z ręcznym pchaniem/
ciągnięciem,o maksymalnym udźwigu do 500 kg i wysięgu do 1300 mm. 
Stanowi najlepsze rozwiązanie do podnoszenia i transportu ładunków w 
najróżniejszych zastosowaniach. Dzięki bardzo kompaktowym wymiarom 
można nim łatwo manewrować nawet przy pełnym załadowaniu bez wysiłku 
w ciasnych przestrzeniach. Wszystkie komponenty są produkowane we 
Włoszech, aby zapewnić najwyższą jakość konstrukcji i brak wad.

Dane techniczne UM 01M5RB

Waga [kg] 528

Maksymalna pojemność [kg] 500

Maksymalne ciśnienie [bar] 140

Pojemność baku [Litrów] 2

Skok cylindra [mm] 470
Układ hydrauliczny wyposażony jest w zawór blokujący, który zapobiega 
spadaniu ładunku w przypadku przypadkowego zerwania rur oraz zawór 
chropowaty, który zapobiega przeciążeniu żurawia.
Są wyposażone w 2 obrotowe koła o dużej nośności z mocowaniami zderzaka i hamulcami 
postojowymi oraz 2 stałe koła przednie z łożyskami. Rama wykonana jest z lakierowanej 
stali i jest wyposażona u podstawy w 2 przydatne podpory do wózków widłowych (do 
podnoszenia i transportu żurawia z zachowaniem pełnego bezpieczeństwa na długich 
dystansach. Wytrzymały uchwyt do pchania można zdemontować. Dostępne są również 2 
uchwyty do łatwego obracania balastu Typ haka obrotowego.Obrotowe ramię wysięgnika z 
8 pozycjami blokowania.

CERTYFIKACJA I ZGODNOŚĆ
Z PRZEPISAMI OCHRONY I 

BEZPIECZEŃSTWA NA
MIEJSCE PRACY

Model 01M2 będący żurawiem z 
ręcznym podnoszeniem nie wymaga 
certyfikacji strony trzeciej zgodnie z 
obowiązującymi przepisami ani 
obowiązku okresowych kontroli.
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01M5RB
POJEMNOŚĆ 500 KG

SKŁADA SIĘ UŁATWIA TRANSPORT 

MINIMALNA WYSOKOŚĆ PONIŻEJ 1200 MM

Żuraw 01M5RB jest wyposażony w sterowaną dźwignią szybką i lekką pompę podwójnego działania. 
Pokrętło kontroli zjazdu umożliwia regulację prędkości zjazdu.
Ramię można wysuwać w 4 pozycjach i dostępne jest opcjonalne przedłużenie ramienia, aby uzyskać maksymalny 
wysięg 1270 mm. Elastyczne, bezpieczne, niezawodne i ergonomiczne dla maksymalnej ochrony pracowników.
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01M5RB
WYMIARY

PRZECIWBALANSOWA OBROTOWA DŹWIGNIA HYDRAULICZNA STEROWANA SZYBKO
PODNOSZENIE POMPY DWUSTRONNEGO DZIAŁANIA – POKRĘTŁO OPUSZCZANIA DOKŁADNEJ KONTROLI Z

REGULOWANA PRĘDKOŚĆ
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01M5RB
WCZYTAJ TABELĘ I FUNKCJE ROZSZERZENIA

ŻURAW NIEZBĘDNY NA KAŻDEJ BUDOWIE

WCZYTAJ TABELĘ
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