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Uplifter
Z sukcesem od 20 lat

„Dzięki modyfikowalnym ramionom możemy
chwytać komponenty budowlane i
obracać we wszystkie strony”
Uplifter jest tam,
gdzie inni nie mogą dotrzeć
Sprzedawcy muszą znać swoje produkty
i ich zalety, dotyczy to również maszyn
budowlanych. Dyrektor Zarządzający
Martin Lobinger poszedł o krok dalej –
Uplifter GmbH KG nie tylko zna istniejące
rozwiązania, ale buduje je samodzielnie.
Po zakończeniu kształcenia się w
kierunku rolniczym i zdobyciu pierwszych
doświadczeń zawodowych, Pan Lobinger
założył w 2001 roku firmę na terenie byłego
gospodarstwa rolnego swoich rodziców w
Oberaich, części gminy Schwandorf w Guteneck.
Na początku firma importowała urządzenia
do podnoszenia i przewożenia ładunków,
innych producentów aby je dalej sprzedawać i
wynajmować. „W tamtym czasie sprowadziliśmy mini
żurawie na niemieckie budowy” mówi Założyciel firmy. W
ciągu ostatnich 20 lat systematycznie poszerzał know-how.
Firmę handlującą narzędziami i maszynami rozwinął na skalę
międzynarodową do przedsiębiorstwa konstruującego maszyny
specjalne do podnoszenia i techniki próżniowej.

Digitalizacja i projektowanie
Place budowy wkraczają na rynek cyfrowy. Dlatego postawiono na
technikę laserową i autonomicznie jeżdżące maszyny. Specjalny
dział zajmujący się oprogramowaniem i rozwojem już istnieje w
firmie. Praca powinna zostać tak zautomatyzowana, aby odciążać
pracowników. Pomaga to branży w radzeniu sobie z niedoborem
wykwalifikowanych pracowników. Podnośnik Uplifter może
być obsługiwany przez jedną osobę. Również ze względu na
pracowników, przedsiębiorstwo ma na uwadze design: „Pracownicy
powinni mieć przyjemność z obsługi naszego sprzętu. W związku z
tym muszą zarówno technicznie jak i optycznie być zachęcające“,
mówi z uśmiechem Pan Lobinger.
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Bestia z placu budowy
Wizja Dyrektora Zarządzającego: „ budowanie za pomocą
specjalnych maszyn, ułatwianie i zwiększanie bezpieczeństwa”
działa – zwłaszcza z rozwojem własnych produktów. „ Glassworker
z ssawkami rewolucjonizuje technikę podnoszenia na placach
budowy. Urządzenie z czysto elektrycznym napędem do
zasysania, podnoszenia i przenoszenia szyb i gładkich elementów
budowlanych”, wyjaśnia Pan Lobinger.
Najmniejsza wersja może udźwignąć do 295 kg i jest specjalnie
do montażu pionowego lub ponad głową w pomieszczeniach
zamkniętych, podczas gdy nowy wynalazek „Bestia” chlubnie nosi
swoje imię: przy masie własnej 1,4 t dźwiga ładunki do 1,1 t.
Indywidualnie sterowane podpory zapewniają bezpieczną podstawę
i mogą zwiększyć nośność prawie dwukrotnie podczas montażu.
Z dwunastoma ssawkami wielkości pizzy chwyta swoją ofiarę i
przenosi ją na wysokość nieco poniżej pięciu metrów. Połączenie
hydraulicznego i elektrycznego sterowania zapewnia milimetrową
dokładność, trójwymiarowe i bezstopniowe sterowanie mimo
dużego obciążenia. Poprzez zastosowanie adaptera można głowicę
z ssawką łatwo wymienić na widły do wózka widłowego lub
wciągarkę linową.

Wielkie czyny przed nami
Firma zatrudnia obecnie ponad 120 pracowników, szkoli ich we
własnym zakresie, a następnie koncentruje się na dalszym
ich rozwoju i kształceniu w celu zapewnienia firmie następców,
m.in. w tak poszukiwanym sektorze jak IT. Firma jest
reprezentowana przez siedem oddziałów w Niemczech i liczne
filie zagraniczne. Aktualnie jest rozwijany zakład produkcyjnorozwojowy w Nabburgu. Maszyny firmy Uplifter pomagają w
przemyśle np. przy ustawianiu maszyn, transporcie części
składowych lub podczas prac konserwatorskich. „Nieważne, gdzie
Uplifter na montażu jest, wspieramy w zakresie napraw, usług
serwisowych i części zamiennych”, mówi pan Lobinger, podkreślając
Źródło: Wirtschaft konkret
wszechstronny pakiet dla swoich klientów.

uplifter - 20 lat doświadczenia w produkcji urządzeń podnośnikowych i próżniowych
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Rozwój i produkcja
Przewaga konkurencyjna dla naszych klientów

Wykorzystaj nasze mocne strony jako swoją wyraźną przewagę konkurencyjną. Przenieś na nas, jako
partnera rozwojowego, część zadań lub całościową odpowiedzialność za projekt. Od samego początku
bierzemy pod uwagę, co i jak ma być później produkowane lub testowane. W ten sposób zapewniamy
zgodność z odpowiednimi normami i stałą jakość produktów. Doradzamy również w zakresie doboru
komponentów i materiałów. Pokażemy Ci wady i zalety w sensie optymalnego stosunku ceny do jakości.
Skorzystaj z naszej międzynarodowej sieci kompetencji. Wyróżniają nas pionierskie koncepcje
wybiegające w przyszłość, strategiczne myślenie i działanie. Naszą mocną stroną jest łączenie
transdyscyplinarnych projektów w funkcjonalną całość.

Kompetencja od samego początku
Przy opracowywaniu kompleksowych rozwiązań w zakresie
podnoszenia i transportu mamy następujące atuty:
•
•
•
•
•

kompetencje interdyscyplinarne
stosowanie skutecznych metod i narządzi
jednolite, stabilne procesy
innowacyjne rozwiązania
ponad 20 lat doświadczenia

Usługi zarządzania
projektami
• Planowanie projektu
• Organizacja projektu
• Komunikacja w
ramach projektu
• Kontrola nad
realizacją projektu

Skorzystajcie Państwo z naszego know-how w zakresie techniki podnoszenia.
Towarzyszymy Państwu również w procesach digitalizacji.
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WSKAZÓWKA
Opracowujemy inteligentne
systemy podnoszenia i
rozwiązania transportowe dla
przemysłu

GLASSWORKER
TECHNIKA PRÓŻNI
TRANSPORT
ROZWIĄZANIA DLA
MINI ŻURAW
ŻURAW MOBILNY

IOWA

A PRZEMYSŁU

Kompaktowa
konstrukcja
Montaż
sufitowy

Mały
dźwig

Łatwy
transport

Drzwi
przeciwpożarowe
Konstrukcje
szklane i
fasady

Przekręca
i pochyla
Wciągarka
linowa
Ogrody zimowe
Pick & Carry

Szybko
i bez
komplikacji

Autobus i pociąg

Stawiamy na bliskość i wsparcie klienta.
Dzięki naszym punktom wsparcia w całym kraju, gwarantujemy
szybką i elastyczną obsługę w możliwie najkrótszym czasie, a nasi
lokalni specjaliści są do Państwa dyspozycji osobiście w każdej
chwili z poradą i wsparciem: czy w zakresie serwisu urządzeń, czy w
zakresie obsługi maszyn w trudnych sytuacjach.

Rozwój własny

WSKAZÓWKA
Nasze glassworkery
wyposażone są w nowoczesną
technologię sterowania. Dlatego
programowalne aktualizacje
mogą być stosowane z mocą
wsteczną. Korzystajcie z
nieustającego rozwoju naszych
produktów!

WÓZKI PRZEMYSŁOWE
Zwiększ swoje możliwości i
dowiesz się więcej o naszych
wózkach przemysłowych.

Własna produkcja i programowanie

Dane techniczne
Podnośnik | Uplifter

GW 295

GW 425

GW 625

GW 1125

Udźwig

295 kg

425 kg

625 kg

1.125 kg

Promień roboczy

3,41 m

3,41 m

4,20 m

4,55 m

Strona 14

Strona 16

Strona 18

Strona 20

Do środka
Do jazdy w terenie
Highlifter

opcjonalnie

standard

opcjonalnie

standard

Zasięg z przodu

1,13 m

1,70 m

2,10 m

2,32 m

Masa własna

492 kg

680 kg

950 kg

1.400 kg

1,70 m

2,0 m

1,93 m

2,3 m

0,62 m

0,79 m

0,83 m

0,96 m

do 8 godzin

do 8 godzin

do 8 godzin

do 8 godzin

Długość

*

*

Szerokość

*

Czas pracy

*W zależności od wyposażenia

UPM 625
Strona 22
Udźwig
Highlifter
Ilość ssawek

625 kg
standard
6 szt.

Pilot zdalnego
sterowania
Masa własna*

495 kg

Czas pracy

do 8 godzin

12

Interesujące raporty i obszary zastosowań można
znaleźć na Facebooku. Odwiedź galerię aby
dowiedzieć się więcej. Śledź nasz fanpage na bieżąco.

www.uplifter.pl

WSKAZÓWKA
Wszystkie GLASSWORKERY
są produkowane w naszym
zakładzie produkcyjnym w
Nabburgu.
Lokalizacja: what3words
///benzyna.świecić.kolorować

Glassworker GW 295
Podnośnik | Uplifter

YouTube

Udżwig max. 295 kg
Elektryczny wysuw
Montaż pionowy do 2,42 m
Montaż sufitowy do 2,90 m
elektryczne przesunięcie
przedniej osi (+/- 50 mm)
• Pilot sterowania na Kablu
• System samokontroli
• Plug & Play dostawa

•
•
•
•
•
•
•
•

Ręczne przechylanie i obracanie

Idealny do wąskich pomieszczeń wewnętrznych

•
•
•
•
•

14

kluczyk przeciążeniowy
4 talerze ssące Ø 350
Manualne obracanie
Manualne opuszczanie
Baterie 2 x 85 Ah
Napęd na tylne koła 0,6 kW
Instrukcja obsługi z deklaracją zgodności CE
Ciężar własny 492 kg

www.uplifter.pl

WSKAZÓWKA

113

1246

1711

930

2991

GW 295 pasuje idealnie do
windy osobowej.

616
720

954

1276
1534

999
1877

uplifter - 20 lat doświadczenia w produkcji urządzeń podnośnikowych i próżniowych
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Glassworker GW 425
Podnośnik | Uplifter

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Udźwig max. 425 kg
Elektryczny wysuw
Dodatkowy wysuw manualny Highlifter
Montaż pionowy do 3,0 m
Montaż pułapowy do 3,40 m
Pilot sterowania na kablu
System samokontroli
Plug & Play dostawa
kluczyk przeciążeniowy
4 talerze ssące Ø 350
Manualne obracanie
Manualne opuszczanie

•
•
•
•
•
•

Baterie 2 x 90 Ah
Napęd na przód 1,2 kW
Instrukcja obsługi z deklaracją zgodności CE
masa własna 613 kg
Pilot zdalny opcjonalnie
korekta kąta opcjonalnie

Nadaje się do stosowania na zewnątrz do przenoszenia okien z zewnątrz do wewnątrz.
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135

1121

930

2990

730

816

1303

1202
1137

1277
2280

1638
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Glassworker GW 625-2
Podnośnik | Uplifter

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Glassworker GW 625-2 Highlifter
Udźwig max. 625 kg
Dodatkowy wysuw ręczny (610 mm)
W pełni hydrauliczny wysuw
Montaż pionowy do 3,60 m
Montaż pułapowy do 4,20 m
Czuły układ hydrauliczny
Czuły pilot z wyświetlaczem LCD
Ładowarka, zapasowa bateria i dodatki
Wizualne wyświetlanie wszystkich
poleceń na pilocie
• System samokontroli

• Plug & Play dostawa
• kluczyk przeciążeniowy
• Hydrauliczny przesuw boczny
głowicy (+/- 50 mm)
• Automatyczna korekta kąta
• 6 talerzy ssących Ø 350 mm
• Hydrauliczne obracanie
• Hydrauliczne pochylanie
• Napęd na przód 3 kW
• Instrukcja obsługi z deklaracją zgodności CE
• Masa własna ok. 790 kg

Z końcówką do dźwigu, nadaje się również

GW 625 jest używany na całym świecie

do montażu ogrodów zimowych.

do montażu elementów elewacji.
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2168

1480

3646

170

1428

857

1410

831
1217

1115

1773

2454

2056

WSKAZÓWKA
GW 625-2 to waga lekka
w swojej klasie, a zatem
uniwersalny użytkowo.
Montaże w domach
jednorodzinnych, wąskich
korytarzach czy z giętymi
szybami - wszystko jest
możliwe.

Końcówka dźwigu do 250 kg.
© Glasdesign Huch

uplifter - 20 lat doświadczenia w produkcji urządzeń podnośnikowych i próżniowych
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Glassworker GW 1125
Podnośnik | Uplifter

YouTube

• Udźwig max. 1.125 kg
• Głowica z ssawką w zestawie, może
być stosowana indywidualnie, dzięki
szybkiemu systemowi wymiany
(oddzielny adapter przechyłu)
• Podpory boczne sterowane indywidualnie
dla większego udźwigu.
• Max. wysokość podnoszenia 4,55 m

• Max. zasięg z przodu 2,32 m
• Czuły układ hydrauliczny
• Pilot zdalnego sterowania z
wyświetlaczem LCD
• Ssawka zdejmowalna bez użycia narzędzi
• Ssawka konfigurowana indywidualnie
• Automatyczny system kontroli
• Masa własna 1.187 kg

Innowacyjny system szybkiej wymiany umożliwia nieskomplikowany montaż

Dzięki specjalnej konstrukcji,

osprzętu, jak elektryczna wciągarka linowa, widły do wózka widłowego, hak

elementy mogą być obracane.

ładunkowy itp.
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WSKAZÓWKA
Można używać GW 1125 z
wciągarką linową, a głowicę
z adapterem pochyłu
osobno.

181

1305

1958

1290

4255

Ssawka UPG 1200 może
być również używana
osobno- patrz strona 40.

550

1537

951

1025

1272
2674

1482
3076

uplifter - 20 lat doświadczenia w produkcji urządzeń podnośnikowych i próżniowych

21

Manipulator UPM 625
Podnośnik | Uplifter

•
•
•
•
•
•
•
•

Udźwig max. 625 kg
Wysuw w pełni hydrauliczny
Dodatkowy wysuw manualny (610mm)
Hydrauliczny przesuw boczny
głowicy (+/- 50 mm)
6 talerzy ssących Ø 350 mm
Automatyczna korekta kąta
Hydrauliczne obracanie i opuszczanie
Intuicyjny pilot zdalnego sterowania

•
•
•
•
•

z wyświetlaczem LCD, ładowarką,
drugą baterią i dodatkami
Wizualne wyświetlanie wszystkich
poleceń na pilocie
Samokontrolujący się system bezpieczeństwa
Dostawa PUG&PLAY
Instrukcja obsługi z deklaracją zgodności CE
Masa własna 495 kg

Modernizacja akcesoriów:

Różne adaptery (Norma Euro) do prostego montażu urządzeń roboczych

adapter do szyb giętych

jak ładowarka teleskopowa, adapter do szyb zakrzywionych itp.
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WSKAZÓWKA
Idealne uzupełnienie dla każdej ładowarki teleskopowej lub kołowej, do
montażu i układania szyb, paneli, elementów zaokiennych, drzwi
wejściowych lub innych gładkich za pomocą techniki próżniowej.

uplifter - 20 lat doświadczenia w produkcji urządzeń podnośnikowych i próżniowych
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GLASSWORKER
TECHNIKA PRÓŻNI
TRANSPORT
ROZWIĄZANIA DLA
MINI ŻURAW
ŻURAW MOBILNY

IOWA

A PRZEMYSŁU

WSKAZÓWKA
Podnośnik UPG 1200 to projekt własny firmy
Uplifter, który może być w ciągu kilku sekund
zamontowany na GW 1125 za pomocą
innowacyjnego systemu szybkiego montażu.
GW 1125 znajdą Państwo na stronie 20.

Miejsca
niedostępne

Trawers z
przeciwwagą

Ssawki do
płyt i paneli

Szyby gięte

Powierzchnie
wrażliwe

Podnoszenie
ładunków
Daszki szklane
Ssawki do
kamienia

Autobus i pociąg

Sprzedaż, wynajem i serwis podnośników
próżniowych do szkła
U nas możecie Państwo nabyć nie tylko innowacyjne i
praktyczne podnośniki próżniowe do użytku wewnętrznego i
zewnętrznego, ale także korzystnie je wynająć. Nasze
podnośniki próżniowe do szkła, służące jako przyssawki
do żurawi, można wynająć w każdym czasie na godziny
lub dni. Chętnie oddamy do Państwa dyspozycji także
nasz certyfikowany personel do obsługi urządzenia.
W ten sposób zrealizują Państwo błyskawicznie swoje
przedsięwzięcie budowlane.

Kombinacja podnośnika
próżniowego i mini żurawia to
perfekcyjne połączenie siły i
wydajności na najmniejszej
przestrzeni. Patrz podnośniki
próżniowe od strony 28.

Dane techniczne
Technika próżniowa | Uplifter

UPG 300
Strona 30

UPG 350-2
Strona 32

UPG 450
Strona 34

UPG 600-2
Strona 36

Nośność

300 kg

350 kg

450 kg

600 kg

Liczba przyssawek
talerzowych

4 sztuki

4 sztuki

6 sztuki

6 sztuki

Szyby gięte
Siłownik wychylający
Pilot radiowy

opcjonalnie

Masa własna max.

33,0 kg

43,0 kg

60,0 kg

89,0 kg

Długość max/min.

1,37/0,65 m

1,75/0,70 m

2,16/1,42 m

2,57/1,74 m

Szerokość max./min.

0,7 m

0,74 m

0,3 m

1,35 m

Kąt nachylenia

120°

90°

90°

90°

Obracalność

360° z blokadami
co 45°

360° z blokadami
co 45°

360° z blokadami
co 45°

360° z blokadami
co 45°

Czas pracy

ok. 3,0 godzin

ok. 8 godzin

ok. 8 godzin

ok. 8 godzin
*z akumulatorem zapasowym

UPP 300
Strona 48
Nośność

300 kg

Liczba przyssawek
talerzowych

4 sztuki

UPO 800
Strona 54

800 kg

_

DSMH2 1200
Strona 44

UPO 3000
Strona 56

1.200 kg

10 sztuki

3.000 kg

–

Pilot radiowy
Masa własna max.

28

300,0 kg

1.060,0 kg

2.000,0 kg

4.350,0 kg

www.uplifter.pl

UPG 1000
Strona 38

UPG 1200
Strona 40

DSZ 2000

DSZ 3500

DSZ 600

Strona 46

Strona 47

Strona 42

1.000 kg

1.200 kg

2.000 kg

3.500 kg

600 kg

10 sztuk

12 sztuk

12 sztuk

12 sztuk

24 sztuk

Połączony kablem
126,0 kg

190,0 kg

420,0 kg

700,0 kg

150,0 kg

2,72/1,25 m

3,08/1,09 m

3,14/1,03 m

na zapytanie

3,06 m

1,01 m

1,03 m

1,84 m

na zapytanie

0,84 m

90°

90°

90°

90°

90°

360° z blokadami
co 45°

120° elektrycznie

360° elektrycznie

360° elektrycznie

360°

ok. 8 godzin

ok. 8 godzin

ok. 8 godzin

ok. 8 godzin

ok. 8 godzin

Interesujące relacje i obszary
zastosowania znajdą Państwo na
Facebooku. Skorzystaj tam z galerii,
aby dowiedzieć się więcej
o specyficznych miejscach budowy.
Śledź nasz fanpage i bądź na
bieżąco informowany.

uplifter - 20 lat doświadczenia w produkcji urządzeń podnośnikowych i próżniowych
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Podnośnik próżniowy UPG 300
Technika próżniowa | Uplifter

Nośność max. 300 kg
Włącznie z 4 elektrycznymi przyssawkami ręcznymi
Możliwość obracania z blokadą co 45°
Wychylanie bezstopniowe do 120°
Możliwość zamocowania ucha
żurawia na różnych długościach
• Przyssawki zewnętrzne
• Możliwość nastawienia kąta dla szyb giętych
• Możliwość wyciągnięcia każdorazowo 135 mm
• Demontowalne (zmniejszona nośność do 150 kg)
• Używane pojedynczo przyssawki
ręczne do pozycjonowania
• Masa własna ok. 40 kg
•
•
•
•
•

Zewnętrzne przedłużenia można łatwo zginać

Te elektryczne podnośniki próżniowe mogą

w celu chwytania elementów giętych.

zasysać swoją uszczelką gumową nie tylko szkło.
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WSKAZÓWKA
Elektryczne przyssawki ręczne umożliwiają zasysanie szkła,
metali, tworzyw sztucznych, drewna, fliz, betonu, płyt
regipsowych i innych chropowatych powierzchni.

uplifter - 20 lat doświadczenia w produkcji urządzeń podnośnikowych i próżniowych
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Podnośnik próżniowy UPG 350-2
Technika próżniowa | Uplifter

Nośność pozioma max. 350 kg
Nośność pionowa max. 300 kg
Manualne obracanie o 360°
Wychylanie ręczne o 90°
2 niezależne obwody próżniowe
Zasilanie akumulatorowe 12 V
Przyssawka zapakowana w
drewnianą skrzynię
• Masa własna ok. 43 kg
•
•
•
•
•
•
•

Dzięki zróżnicowanemu rozmieszczeniu talerzy przyssawkowych można optymalnie dopasować
podnośnik próżniowy do różnych wielkości szyb.
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WSKAZÓWKA
Dla podnośników próżniowych Uplifter
dostępne są opcjonalnie przyssawki z
uszczelką z gumy porowatej oraz uchwyt
rozszerzający. Dowiedz się więcej!

Podnośnik próżniowy UPG 350 może zasysać elementy takie jak panele
słoneczne, fornirowane drewno, płyty metalowe i tworzywowe oraz wiele innych.

uplifter - 20 lat doświadczenia w produkcji urządzeń podnośnikowych i próżniowych
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Podnośnik próżniowy UPG 450
Technika próżniowa | Uplifter

• Nośność:
4 przyssawki = 300 kg
6 przyssawek = 450 kg
• Manualne obracanie o 360° z blokadami co 90°
• Wychylanie ręczne bez blokad
• Demontowalne ramię nośne głębokość urządzenia min. 118 mm
• Dwa niezależne obwody próżniowe
z podwójnym zabezpieczeniem

• Zintegrowany przyrząd pomiarowy
do kontroli próżni
• Akustyczne urządzenia ostrzegawcze
• Niezależne od sieci zasilanie
akumulatorowe 12 V
• Spełnia wymagania normy DIN EN 13155
• Masa własna ok. 57 kg

Używaj UPT 800 (patrz strona 72) do

Ze swoją długością 2,16 m UPG 450 jest idealnie

transportu elementów na miejscu budowy.

przystosowany do transportu długich, wąskich elementów.
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Dzięki lekkiej, kompaktowej budowie zapewnione są
szczególnie elastyczne możliwości zastosowania.

uplifter - 20 lat doświadczenia w produkcji urządzeń podnośnikowych i próżniowych
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Podnośnik próżniowy UPG 600-2
Technika próżniowa | Uplifter

• Nośność:
4 przyssawki = 300 kg
6 przyssawek = 450 kg
8 przyssawek = 600 kg
• Pilot i obsługa przyciskami opcjonalnie
• Płytki przyssawkowe z amortyzowanym
popychaczem i przegubem
• Manualne obracanie o 360° z blokadami co 45°
• Wychylanie ręczne bez blokad
• Demontowalne ramię nośne, głębokość
urządzenia min. 139 mm
• Głębokość urządzenia z ramieniem
ładunkowym 205 mm

• Dwa niezależne obwody próżniowe
z podwójnym zabezpieczeniem
• Zintegrowane przyrządy
pomiarowe do kontroli
• Akustyczne urządzenia ostrzegawcze
• Indywidualne rozmieszczenie
przyssawek bez narzędzi
• Niezależne od sieci zasilanie
akumulatorowe 12 V
• Ramiona przedłużające dla elementów
wielkopowierzchniowych
• Spełnia wymagania normy DIN EN 13155
• Masa własna ok. 89 kg

Dzięki zróżnicowanemu rozmieszczeniu talerzy przyssawkowych można optymalnie dopasować
podnośnik próżniowy do najróżniejszych rozmiarów szyb.
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WSKAZÓWKA
Opcjonalnie dostępny praktyczny
pilot radiowy do próżniowego
zasysania i odsysania.

uplifter - 20 lat doświadczenia w produkcji urządzeń podnośnikowych i próżniowych
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Podnośnik próżniowy UPG 1000
Technika próżniowa | Uplifter

• Nośność:
4 talerze przyssawkowe = 400 kg
6 talerzy przyssawkowych = 600 kg
8 talerzy przyssawkowych = 800 kg
• 10 talerzy przyssawkowych = 1000 kg
• Płytki przyssawkowe z amortyzowanym
popychaczem i przegubem
• Manualne obracanie o 360° z blokadami co 90°
• Wychylanie ręczne bez blokad
• Bezstopniowe wychylanie od 0° do 90° za
pomocą siłownika wychylającego
• Demontowalne ramię nośne - głębokość
urządzenia min. 150 mm
• Dwa niezależne obwody próżniowe z
podwójnym zabezpieczeniem
• Zintegrowane przyrządy pomiarowe do kontroli
• Akustyczne urządzenia ostrzegawcze
• Indywidualne rozmieszczenie
przyssawek bez narzędzi
• Niezależne od sieci zasilanie akumulatorowe 12 V
• Ramiona przedłużające dla elementów
wielkopowierzchniowych
• Spełnia wymagania normy DIN EN 13155
• Średnica przyssawki 350 mm
• Średnica ucha 400 mm
• Pilot radiowy do zasysania i odsysania
• Masa własna ok. 126 kg
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WSKAZÓWKA
Łatwość operowania
podnośnikiem próżniowym
na budowie oraz w celu
bezpiecznego
przechowywania za pomocą
wózka transportowego UPT
200, patrz strona 70.

Pilot radiowy do próżniowego
zasysania i odsysania

www.uplifter.pl

Dzięki płaskiej budowie urządzenia
UPG 1000 istnieje możliwość

Odwiedź nas na YouTube i obejrzyj
urządzenie UPG 1000 w użyciu na Tajwanie.

stosowania przyssawki
za rusztowaniem.

uplifter - 20 lat doświadczenia w produkcji urządzeń podnośnikowych i próżniowych
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Podnośnik próżniowy UPG 1200
Technika próżniowa | Uplifter

Nośność max. 1200 kg
Układ dwuobwodowy
Do 12 talerzy przyssawkowych
Możliwość zróżnicowanego rozmieszczania
talerzy przyssawkowych dzięki
długim i krótkim przedłużeniom
• Zintegrowany elektryczny napęd obracania
• Włącznie z ładowarką
• Uszy do zamocowania na żurawiu
bezpośrednio na obudowie
dla przeprowadzania montażu
np. za rusztowaniem
•
•
•
•

• System do szybkiego mocowania
do montażu na GW 1125
• Masa własna ok. 150 kg bez
zespołu odchylającego
• Masa własna ok. 190 kg z
zespołem odchylającym
• Wózek transportowy opcjonalnie

Interesujące filmy przedstawiające
obszary zastosowania znajdą Państwo
na YouTube. Subskrybuj nasz
kanał, aby dowiedzieć się więcej o
możliwościach naszych maszyn.
Jest tam wszystko począwszy
od filmu instruktażowego aż po
zastosowanie na miejscu budowy.
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WSKAZÓWKA
Trawers próżniowy na GW 1125
można szybko zdemontować i
używać także pojedynczo za
pomocą odpowiedniego adaptera.

uplifter - 20 lat doświadczenia w produkcji urządzeń podnośnikowych i próżniowych
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Podnośnik próżniowy DSZ 600 do szyb giętych
Technika próżniowa | Uplifter

•
•
•
•
•
•

Nośność: 600 kg poziomo/pionowo
Wymiary: 3,06 x 0,84 m (dł./wys.)
W zestawie pilot na kablu
(ok. 2 m) do zasysania i odsysania
Manualne obracanie o 90° lub 360°
Bezpieczne ręczne odchylanie za
pomocą siłownika hydraulicznego

• Dwa niezależne obwody próżniowe
• Zintegrowany przyrząd pomiarowy do
kontroli próżni i zasilania elektrycznego
• Niezależne od sieci zasilani akumulatorowe
12 V o wysokiej wydajności
• Spełnia wymagania normy DIN EN 13155
• Masa własna 150 kg

Połącz podnośniki próżniowe z naszymi mini żurawiami przedstawionymi

Mini żurawie dostępne są także

począwszy od strony 94

z hakami szperającymi.
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Siłownik hydrauliczny umożliwia kontrolowane odchylanie podnośnika
próżniowego - także przy cięższych ładunkach.

uplifter - 20 lat doświadczenia w produkcji urządzeń podnośnikowych i próżniowych
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Podnośnik próżniowy i zawieszany DSMH2 1200
Technika próżniowa | Uplifter

Nośność do 1200 kg
Włącznie z obustronnym rozszerzeniem
Układ dwuobwodowy
Instalacja próżniowa 12 V
Obracanie silnikowe o 360°
Odchylanie hydrauliczne 90°
Wielkość ramy: 1100 x 1010 x 310
z rozszerzeniem: 2720 x 1010 x 310
Sterowanie radiowe w zestawie
16 talerzy przyssawkowych
Trawers do zawieszania 2,8 m
Wraz z przeciwwagą (2 x obciążnik blokowy
po 500 kg, 1 x obciążnik zmienny 500 kg)
• Przyssawka zawiera adapter

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Masy własne:
Podnośnik próżniowy DSLMH2-12V = 280 kg
Trawers z adapterem = 1000 kg
Przeciwwaga = 1500 kg
• Zakres dostawy:
Podnośnik próżniowy DSMH2-12, zespół
przeciwwagowy, łańcuch do podwieszania,
2 x bloki do odstawiania, 2 x obciążnik
blokowy 500 kg, 1 x obciążnik zmienny 500
kg, przedłużka, uchwyt dla DSLMH-2G-1t

Odchylanie, wychylanie i obracanie zespołu
próżniowego na trawersie
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Montaż szyb pod podcieniem dachowym i pochyłościami budynków

uplifter - 20 lat doświadczenia w produkcji urządzeń podnośnikowych i próżniowych
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Podnośnik próżniowy DSZ 2000
Technika próżniowa | Uplifter

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Nośność maksymalnie 2000 kg
Obracanie silnikowe o 360°
Odchylanie hydrauliczne o 90°
Dwa niezależne obwody próżniowe, każdy
obwód z podwójnym zabezpieczeniem i
rezerwowym zbiornikiem próżniowym
Niezależne od sieci zasilanie akumulatorowe
12 V, instalacja próżniowa
Wymiary zewnętrzne min.
1800 x 1200 x 320 mm
Wymiary zewnętrzne max.
3712 x 1200 x 320 mm
Masa własna 420 kg
Pilot radiowy na kablu do sterowania
wszystkimi funkcjami
Na życzenie opcjonalny pilot radiowy
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WSKAZÓWKA
W zakresie dostawy zawarty
jest już wózek transportowy.
Transport do i na miejscu
budowy nie stanowi problemu
dzięki rolkom.

www.uplifter.pl

Podnośnik próżniowy DSZ 3500
Podnośnik próżniowy | Uplifter

Nośność do 3500 kg
Układ czteroobwodowy
12 talerzy przyssawkowych (Ø 520 mm)
Dostępny z pilotem radiowym
Obracanie silnikowe o 360° za
pomocą dwóch motoreduktorów
• Odchylanie hydrauliczne o 90°
•
•
•
•
•

Interesujące relacje i obszary
zastosowania znajdą Państwo na
Facebooku. Skorzystaj tam z galerii,
aby dowiedzieć się więcej o
specyficznych miejscach budowy .
Śledź nasz fanpage i bądź na
bieżąco informowany.

uplifter - 20 lat doświadczenia w produkcji urządzeń podnośnikowych i próżniowych
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Podnośnik próżniowy do paneli UPP 300
Technika próżniowa | Uplifter

• Nośność max. 300 kg
• Chroniące materiał, bezpieczne operowanie
• Maksymalna wydajność układania przy
zmniejszonej konieczności używania siły
ludzkiej
• Istotne dla funkcjonowania podzespoły
zabezpieczone lub wzmocnione
• Energooszczędne, sterowane próżniowo
załączanie silnika
• Kontrolowanie próżni za pomocą cyfrowego
czujnika próżniowego
• Odporne na promienie UV płyty przyssawkowe
o bardzo wysokiej żywotności
• Elastyczność także w ujemnych
temperaturach
• Niezależne od sieci układanie w obszarze
zewnętrznym
• Nie wymagający dużej przestrzeni transport
• Nie wymagające użycia narzędzi możliwości
adaptacyjne
• Z akumulatorem o długiej żywotności i
zintegrowaną ładowarką

Montaż ścienny
• Bezstopniowy
zespół wychylający od 0 - 90°
• Układanie lub mocowanie
elementów ściennych
• Siła utrzymująca i stabilność
bez haków i uszu
• Montaż okładzin fasadowych i
ściennych, także w przypadku
dużych hal i budynków
• Operowanie powierzchniami
bez uszkodzeń

Montaż dachowy
• Układanie elementów dachowych z dużą
szybkością prawie na każdej wysokości
• Do 18 m długości
• Do 300 kg wagi
• Bezpieczna i znacznie
wydajniejsza praca
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Podnośniki próżniowe do kamienia
Podnośnik próżniowy | Uplifter

SH 2500
• Nośność do 2500 kg
• Silnik elektryczny
lub benzynowy
• Masa własna 100/147 kg
• Szybkozłącze dla różnych
płytek przyssawkowych
SH 1000
• Nośność do 1000 kg
• Silnik elektryczny
lub benzynowy
• Masa własna 90 kg
• Centryczne mocowanie
ładunku za pomocą
dwóch rożnych punktów
zawieszania
Speedy VS-140/200

Quick Jet QJ 600-E
• Nośność do 600 kg
• Włącznie z płytą
przyssawkową
• Miejsce na prądnicę
jest przewidziane w
konstrukcji ramy
• Dzięki bardzo dużej mocy
ssącej mocnej pompy
próżniowej mogą być
zasysane nawet bardzo
porowate ładunki

• Nośność do 200 kg
• Mocna pompa próżniowa
zasysa szybko i bezpiecznie
nawet silnie porowate
okładziny płytowe i
powierzchnie betonowe.
• Za pomocą funkcji szybkiej
wymiany można w oka
mgnieniu montować bez
narzędzi standardowe
płyty przyssawkowe
• Z długimi uchwytami
do bezpiecznego
układania dużych płyt
• Z uchem do zawieszania
i łańcuchem
zabezpieczającym

uplifter - 20 lat doświadczenia w produkcji urządzeń podnośnikowych i próżniowych
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Przyssawki ręczne
Technika próżniowa | Uplifter

Uplifter HP8

Uplifter HP8A

Uplifter HP9

• Nośność max. 60 kg przy
potrójnym zabezpieczeniu
• Dla elementów o
nieporowatych, płaskich
powierzchniach
• Płytka przyssawkowa
ø 204 mm, płaska
• Wskaźnik Redline ostrzega
przed możliwą utratą próżni
• Uchwyt metalowy

• Nośność max. 50 kg przy
potrójnym zabezpieczeniu
• Dla elementów o
nieporowatych, płaskich
powierzchniach
• Płytka przyssawkowa
ø 204 mm, płaska
• Wskaźnik Redline ostrzega
przed możliwą utratą próżni
• Uchwyt z tworzywa
sztucznego ABS

• Nośność max. 65 kg przy
podwójnym zabezpieczeniu
• Dla elementów o
nieporowatych, płaskich
powierzchniach
• Płytka przyssawkowa
ø 230 mm, płaska
• Wskaźnik Redline ostrzega
przed możliwą utratą próżni
• Uchwyt metalowy
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Uplifter HP10

Uplifter HP10A

• Nośność max. 100 kg przy
podwójnym zabezpieczeniu
• Dla elementów o
gładkich, zakrzywionych
powierzchniach
• Płytka przyssawkowa
ø 254 mm, wklęsła
• Wskaźnik Redline ostrzega
przed możliwą utratą próżni
• Uchwyt metalowy

• Nośność max. 100 kg przy
podwójnym zabezpieczeniu
• Dla elementów o
nieporowatych, płaskich
powierzchniach
• Płytka przyssawkowa
ø 254 mm
• Wskaźnik Redline ostrzega
przed możliwą utratą próżni
• Uchwyt metalowy

Uplifter elektryczna
przyssawka ręczna Plus
• Nośność do 170 kg
• Zasysanie na
powierzchniach
gładkich
• Ciężar 1,5 kg
• Czas pracy 1,5 h
• Ze wskaźnikiem próżni
• Antypoślizgowy uchwyt z
tworzywa sztucznego

uplifter - 20 lat doświadczenia w produkcji urządzeń podnośnikowych i próżniowych
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Uchwyt przeciwwagowy UPGGH 350-V | 350-B
Technika próżniowa | Uplifter

•
•
•
•
•
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Nośność do 350 kg
Masa własna 500 kg
Przeciwwaga w pojedynczych płytach
Zwis max. 500 mm
Do użycia z podnośnikami
próżniowymi UPG 350, UPG 450

www.uplifter.pl
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Zespół przeciwwagowy UPO 800
Technika próżniowa | Uplifter

•
•
•
•
•
•
•

•

•

Nośność max. 800 kg
Masa własna 1060 kg wraz z przeciwwagą
Przeciwwaga 28 x 25 kg
Szerokość 890 mm
Długość min.
3461 mm (z hakiem) 3063 mm (bez haka)
Długość max.
4671 mm (z hakiem) 4273 mm (bez haka)
Wysokość min.
1145 mm (pozycja transportowa bez krążków
kierujących)
1380 mm (pozycja transportowa
z krążkami kierującymi)
Wysokość max.
2620 mm (bez krążków kierujących)
2855 mm (z krążkami kierującymi)
Długości wysuwania: 990, 1200,
1450, 1700, 1950 i 2200 mm
Interesujące filmy przedstawiające
obszary zastosowania znajdą Państwo
na YouTube. Subskrybuj nasz
kanał, aby dowiedzieć się więcej o
możliwościach naszych maszyn. Jest
tam wszystko począwszy od filmu
instruktażowego aż po zastosowanie
na miejscu budowy.
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WSKAZÓWKA
Zastosowanie trawersu do
montaży w trudno dostępnych
miejscach: tarasy, balkony,
podcienie i pod zadaszeniami.

uplifter - 20 lat doświadczenia w produkcji urządzeń podnośnikowych i próżniowych
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Zespół przeciwwagowy UPO 3000
Technika próżniowa | Uplifter

• Nośność do 3000 kg
• Szerokość: 6000 mm
• ze sterowaniem i pilotem radiowym

WSKAZÓWKA
Zespoły
przeciwwagowe mogą
być łączone z
różnymi podnośnikami
próżniowymi,
w zależności od wagi
i wymiarów szyby.
Podnośniki próżniowe
patrz strona 28.
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GLASSWORKER
TECHNIKA PRÓŻNI
TRANSPORT
ROZWIĄZANIA DLA
MINI ŻURAW
ŻURAW MOBILNY

IOWA

A PRZEMYSŁU

WSKAZÓWKA
Pomocniki transportowe mogą być
wykorzystywane także do montażu.
Wyposażone w liczne akcesoria
mają wielorakie zastosowanie.

Interesujące filmy
przedstawiające obszary
zastosowania znajdą
Państwo na YouTube.
Subskrybuj nasz kanał, aby
dowiedzieć się więcej
o możliwościach naszych
maszyn. Jest tam wszystko
począwszy od filmu
instruktażowego aż po
zastosowanie na miejscu
budowy.

Nasze urządzenia
wielofunkcyjne mogą podnosić,
transportować i montować.
Co mogą Twoje?

Dane techniczne
Transport | Uplifter

UPT 150
Strona 64

UPT 250
Strona 66

Nośność

150 kg

250 kg

Liczba przyssawek
talerzowych

2 sztuki

4 sztuki

Elektryczna
wciągarka linowa

opcjonalnie

Praca z żurawiem
możliwa

opcjonalnie

UPC 400
Strona 68

400 kg
–

Przeciwwagi
Wysięgnik w przód

–

1,3 m

1,3 m

Transport możliwy

Samochód osobowy

Samochód osobowy

Samochód osobowy

Masa własna max.

86,0 kg

265,0 kg

340,0 kg

Szerokość max.

0,675 m

0,800 m

0,534 m

Wysokość max.

1,980 m

1,980 m

1,761 m

Wysokość robocza

1,700 m

1,908 m

2,406 m

UPT 200

UPT 600

UPT 800

Strona 70
Nośność

Strona 71

Strona 72

UPT 1000
Strona 73

200 kg

600 kg

800 kg

1.000 kg

wymiary dł./szer./wys.

0,49/0,74/1,1 m

2,0/0,8/1,79 m

2,0/0,79/1,9 m

2,0/0,8/1,9 m

Wielkość elementu
dł./szer./wys.

–

6,0/0,14/3,5 m

6,0/0,12/3,5 m

6,0/0,11/3,5 m

Praca na zewnątrz
Demontowany
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UPT 180
Strona 74

UPL 400 wąski

i szeroki Strona 74

UPL-C 400
Strona 74

UPL 600
Strona 74

Nośność

180 kg

250 kg

400 kg

250 kg

Koła

1 sztuka

2 sztuki

2 sztuki

4 sztuki

Do pracy w terenie
Materiał zamocowany stabilnie na
urządzeniu

Vakuumsauger

Klemmfunktion

Masa własna max.

11,0 kg

8,0 kg

7,0 kg

13,7 kg

Wymiary dł./
szer./wys.

260/180/744 mm

600/443/256 mm

311/316/320 mm

850/375/256 mm

PIANOPLAN

UTC 350/700

UTC 1200

UTC 2200

1.200 kg

2.200 kg

Strona 76
Nośność

600 kg

Strona 78 | Strona 79
350/700 kg

Strona 80

Strona 80

|

Transport schodowy
Wózek do pchania
Pilot radiowy
Masa własna max.

345,0 kg

250,0 kg

340,0 kg

500,0 kg

Szerokość max.

0,43 m

0,70 m

0,75 m

0,95 m
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UPT 150
Transport | Uplifter

• Nośność max. 150 kg
• Ręczna wciągarka linowa do
podnoszenia i opuszczania
• Nieskomplikowany i szybki montaż/demontaż
• Szerokość całkowita od 675 mm do
905 mm bez systemu próżniowego
• Wysokość całkowita 1980 mm
• Maksymalna wysokość podnoszenia 1700 mm
• Maszt obracalny 90° w prawo i w lewo
• Koła gumowe pełne Ø 350 mm
• Antypoślizgowy uchwyt
• Masa własna ok. 86 kg
• Manualny przesuw (+/- 60 mm) opcjonalnie

WSKAZÓWKA
Opcjonalnie dostępne jest także UPT 150 z elektrycznymi
przyssawkami ręcznymi. Umożliwia to zasysanie szkła,
metali, tworzyw sztucznych, drewna, fliz, betonu, płyt
regipsowych i innych porowatych powierzchni.

Interesujące filmy przedstawiające
obszary zastosowania znajdą Państwo
na YouTube. Subskrybuj nasz
kanał, aby dowiedzieć się więcej o
możliwościach naszych maszyn.
Jest tam wszystko począwszy
od filmu instruktażowego aż po
zastosowanie na miejscu budowy.
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666

1551

1042

Łapy stabilizujące mogą być używane także jako widły do palet.

Przedłużka skośna do dołu umożliwia

Jako akcesoria dostępne są przedłużki

większy promień roboczy.

i zespół przesuwu bocznego.
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UPT 250
Transport | Uplifter

• Nośność max. 250 kg
• Elektryczna wciągarka linowa do
podnoszenia i opuszczania
• Nieskomplikowany i szybki montaż/demontaż
• Szerokość całkowita od 680 mm do 910 mm
• Bez systemu próżniowego
• Obraca elementy do 2500 mm długości
• Maszt obracalny do max. +/- 90
• Maszt wychylny o + 7° i - 30°
• Antypoślizgowy uchwyt
• Manualny zespół przesuwu bocznego
(+/- 60 mm) opcjonalnie
• Masa własna ok. 315 kg
Interesujące filmy przedstawiające
obszary zastosowania znajdą
Państwo na YouTube. Subskrybuj
nasz kanał, aby dowiedzieć się więcej
o możliwościach naszych maszyn.
Jest tam wszystko począwszy
od filmu instruktażowego aż po
zastosowanie na miejscu budowy.

Obejrzyj szczegółowe zastosowanie
na naszym kanale na YouTube.
Zespół odchylający jest dostępny
wśród akcesoriów i umożliwia
transport drzwi, fliz i wyrobów
płytowych jak też montaż w ramach
jednego procesu.

66

www.uplifter.pl

1980
689

672
440

666

391

985
1229

970
1160

Wśród akcesoriów dostępne są
przedłużki, zespół przesuwu
bocznego, elektryczna
wciągarka linowa oraz zespół
odchylający.

WSKAZÓWKA
Opcjonalnie dostępne
jest także UPT 250 z
elektrycznymi przyssawkami
ręcznymi. Umożliwia to
zasysanie szkła, metali,
tworzyw sztucznych, drewna,
fliz, betonu, płyt regipsowych
i innych porowatych
powierzchni.
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UPC 400
Transport | Uplifter

• Nośność max. 400 kg
• Wciągarka linowa do podnoszenia
i opuszczania ok. 15 m liny
• Nieskomplikowany i szybki montaż
demontaż (8 komponentów)
• Maszt z siłownikiem hydraulicznym
wychylny do - 70°/+ 58°
• Maszt obracalny o +/- 15°
• Antypoślizgowy uchwyt
• Masa własna ok. 340 kg

Interesujące filmy przedstawiające
obszary zastosowania znajdą
Państwo na YouTube. Subskrybuj nasz
kanał, aby dowiedzieć się więcej o
możliwościach naszych maszyn. Jest
tam wszystko począwszy od filmu
instruktażowego aż po zastosowanie
na miejscu budowy.
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WSKAZÓWKA
Możliwa kombinacja z
podnośnikami próżniowymi.
Strona 30.
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Wózek transportowy UPT 200
Transport | Uplifter

• Nośność do 200 kg
• Pasujący do modeli UPG-350, 600
i 1000
• Mały promień skrętu

WSKAZÓWKA
Łatwość manewrowania
podnośnikami próżniowymi
na budowie oraz bezpieczne
przechowywanie. Przyssawka za
pomocą sworzni zabezpieczających
połączona jest z wózkiem
transportowym.
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Wózek do transportu szkła UPT 600 OUTDOOR
Transport | Uplifter

1460

336

95
°

800

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nośność do 600 kg
Ogumienie koła pompowane
Rozkładany bez użycia narzędzi
Szerokość wózka 803 mm
Wysokość wózka 1790 mm
Długość wózka 2000 mm
Ciężar elementów bocznych 25 kg
Masa całkowita 63 kg
Powłoka lakiernicza RAL 3003
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Wózek transportowy UPT 800 INDOOR
Transport | Uplifter

1900

1790

53

114

5°

218

33,7

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nośność do 800 kg
Rozkładany bez użycia narzędzi
Szerokość wózka 790 mm
Wysokość wózka 1900 mm
Długość wózka 2000 mm
Powłoka z lakieru proszkowego
Powłoka lakiernicza RAL 3003
Ciężar elementów bocznych 19 kg
Masa całkowita 50 kg

Interesujące relacje oraz obszary
zastosowania znajdą Państwo na
Facebooku.
Zobacz także nasz sklep
na Facebooku. Znajdą tu Państwo
produkty na wynajem i do kupna.
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Wózek transportowy UPT 1000 INDOOR
Transport | Uplifter
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nośność do 1000 kg
Rozkładany bez użycia narzędzi
Szerokość wózka 804 mm
Wysokość wózka 1940 mm
Długość wózka 2000 mm
Powłoka z lakieru proszkowego
Powłoka lakiernicza RAL 3003
Ciężar elementów bocznych 25 kg
Masa całkowita 75 kg
Ogumienie - koła pełne
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Pomocniki transportowe
Transport | Uplifter

WSKAZÓWKA
Pomocniki transportowe są wyposażone w duże opony terenowe
i mogą tym samym bez trudu poruszać się prawie po każdym podłożu.
UPT 180
• Nośność max. 180 kg
• Koła pompowane Ø 260 mm
• 1 talerz przyssawkowy
Ø 204 mm
• Wysokość transportowa
ok. 340 mm
• Wysokość całkowita
ok. 744 mm
• Długość 260 mm
• Szerokość 185 mm
• 1 zestaw do zabezpieczania
krawędzi
• Masa własna 11 kg
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UPL 400 wąski
• Nośność max. 400 kg
• Masa własna: 8 kg
• Wysokość 256 mm
• Szerokość 343 mm
• Długość 600 mm
• Powierzchnia nośna
600 x 140 mm z wkładką
filcową na całej długości

•
•
•
•
•
•

UPL 400 szeroki
Nośność max. 400 kg
Masa własna: 9,9 kg
Wysokość 256 mm
Szerokość 443 mm
Długość 600 mm
Powierzchnia nośna 600 x
240 mm z wkładką filcową
na całej długości

www.uplifter.pl

Interesujące relacje oraz obszary
zastosowania znajdą Państwo na
Facebooku.
Zobacz także nasz sklep
na Facebooku. Znajdą tu Państwo
produkty na wynajem i do kupna.

UPL-C 400
Nośność max. 400 kg
Masa własna 7 kg
Wysokość 320 mm
Szerokość 316 mm
Długość 311 mm
Powierzchnia nośna
311 x 100 mm z wkładką
filcową na całej długości
• Grawitacyjny mechanizm
zaciskowy
•
•
•
•
•
•

UPL 600
• Nośność max. 600 kg
• Masa własna 13,7 kg
• Wysokość 256 mm
• Szerokość 375 mm
• Długość 850 mm
• Powierzchnia nośna
850 x 170 mm z wkładką
filcową na całej długości
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Schodołaz Pianoplan Speedy 600
Transport | Uplifter

Pianoplan 600J Standard

Pianoplan 600J Horizontal

Pianoplan 600J Vertical

• Ekonomiczny (redukuje koszty personelu)
• Elektryczny pomocnik transportowy
do przewozu ładunków
• Bezpieczny i prosty w zastosowaniu
• Trzy rożne modele
• Uniwersalne zastosowanie
• Technologia z możliwością rozwoju
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WSKAZÓWKA
Idealny do transportu
pianin, automatów
z napojami, kserokopiarek,
klimatyzatorów, urządzeń
AGD, silników wind
i innych ciężkich
przedmiotów po
schodach.
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UTC 300 L
Transport | Uplifter

•
•
•
•
•
•
•
•

300 kg nośności
700 mm szerokości
285 mm wysokości
Praca akumulatorowa
2-biegowe sterowanie za pomocą pilota
Nachylenie do 45°
1,5 km/h prędkości maksymalnej
Prędkość jazdy regulowana stopniowo
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UTC 700 R / 700 PRO
Transport | Uplifter

• 700 kg nośności
• W pełni proporcjonalne
sterowanie za pomocą pilota
• Bezobsługowe akumulatory z
wbudowaną ładowarką
• Indywidualnie dostosowywana
powierzchnia ładunkowa
• Niski nacisk na podłoże dzięki
gumowemu mechanizmowi jezdnemu
• Wysokowydajne, bezobsługowe,
elektryczne napędy bezpośrednie
• Regulowany alarm ruchu
• Możliwość dostosowania i wyciągania
powierzchni ładunkowej
• Wyświetlany cyfrowo gradient
kolorystyczny, stan akumulatora i diagnoza
dostępna na pilocie sterowania
• Prędkość jazdy regulowana stopniowo
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UTC 1200 R / 1200 PRO
Transport | Uplifter

1200 kg nośności
750 mm szerokości
360 mm wysokości
Praca akumulatorowa
W pełni proporcjonalne sterowanie
za pomocą pilota
• Nachylenie do 45°
• 3 km/h prędkości maksymalnej
• Prędkość jazdy regulowana stopniowo
•
•
•
•
•

UTC 2200 R / 2200 PRO
Transport | Uplifter

2200 kg nośności
950 mm szerokości
365 mm wysokości
Praca akumulatorowa
W pełni proporcjonalne sterowanie
za pomocą pilota
• Nachylenie do 45°
• 3 km/h prędkości maksymalnej
• Prędkość jazdy regulowana stopniowo
•
•
•
•
•
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ALP LMX 500 W | LMW 620 W
Winda ładunkowa i montażowa | Uplifter

ALP LMX 500 W
•
•
•
•
•
•
•

ALP LMW 620 W

Nośność 500 kg
Wysokość podnoszenia max. 4,83 m
Wysokość konstrukcji 1,98 m
Szerokość transportowa 0,76 m
Długość transportowa 0,95 m
Masa własna 229 kg
Ciężar balastu 200 kg

•
•
•
•
•
•
•

Nośność 300 kg
Wysokość podnoszenia max. 6,21 m
Wysokość konstrukcji 1,89 m
Szerokość transportowa 0,76 m
Długość transportowa 0,95 m
Masa własna 215 kg
Ciężar balastu 100 kg

WSKAZÓWKA
Dla łatwiejszego transportu
wszystkie windy ładunkowe i
montażowe można złożyć do
wymiarów kompaktowych.
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ALP LH 575 S4 | LMC 450
Winda ładunkowa i montażowa | Uplifter

ALP LH 575 S4
•
•
•
•
•
•

Nośność 300 kg
Wysokość podnoszenia max. 5,74 m
Wysokość konstrukcji 2,20 m
Szerokość transportowa 0,76 m
Długość transportowa 0,91 m
Masa własna 227 kg (bez
wysięgników bocznych)

ALP LMC 450
• Nośność 250 kg
• Wysokość podnoszenia
max. 4,83 m
• Wysokość konstrukcji 1,89 m
• Szerokość transportowa 0,76 m
• Długość transportowa 0,76 m
• Masa własna 118 kg

uplifter - 20 lat doświadczenia w produkcji urządzeń podnośnikowych i próżniowych

83

GLASSWORKER
TECHNIKA PRÓŻNI
TRANSPORT
ROZWIĄZANIA DLA
MINI ŻURAW
ŻURAW MOBILNY

IOWA

A PRZEMYSŁU

Podnośniki przemysłowe
Rozwiązania specjalne | Uplifter

Rewolucjonizujemy technikę podnoszenia
Przemysł musi stać się coraz bardziej wyspecjalizowany, a
jednocześnie pozostać elastyczny. Począwszy od rozładunku, aż
po mobilne linie produkcyjne istnieje tendencja do maksymalnego
zredukowania liczby transferów i etapów pośrednich. Ważnym
elementem są tu pojazdy z podnośnikami przemysłowymi o
najwyższej jakości i niezawodności. Rozwiązanie - podnośnik firmy
Uplifter! Dzięki naszym wózkom z podnośnikami przemysłowymi
oferujemy solidną, rozszerzalną podstawę, która może być
dostosowana do wielu wymagań w przemyśle związanych z
tematem podnoszenia i transportu. Zasięgnij informacji na temat
podnośników przemysłowych przyszłości!
•
•
•
•
•

Własne projekty i produkcja
Do użytku wewnętrznego i zewnętrznego
Wsparcie techniczne
Więcej bezpieczeństwa
Możliwość elastycznej rozbudowy

Kilka obszarów zastosowania
Na życzenie klienta
projektujemy i
produkujemy
indywidualne rozwiązania
lub urządzenia seryjne
dla przemysłu i
rzemiosła.
Zachęcamy do kontaktu:
+48 22 618 27 71
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Beczka i zbiornik 3D

Elementy dla

Elementy konstrukcyjne

produkcji

i podzespoły

Mobilna jednostka

Hak ładunkowy

Mobilny podnośnik

montażowa

z wciągarką linową

próżniowy

www.uplifter.pl

WSKAZÓWKA
Odwiedź nasz kanał na
YouTube i znajdź
liczne filmy o naszych
produktach i projektach,
m. in. o podnośniku
przemysłowym w użyciu.

Urządzenie do zasysania beczek rozpoznaje, ile beczek należy zassać i
podnosi je za pomocą techniki próżniowej.
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Logistyka na zakładzie
Rozwiązania specjalne | Uplifter

Rozładunek rolkowy dla przemysłu - wózki wsadowe
Specjalnie dostosowany do produkcji wózek transportowy
służący do uzbrajania maszyn. Wózek transportowy rolkowy
został dostosowany i wyprodukowany zgodnie z wymaganiami
klienta. Dużym wyzwaniem był ciężar do przewiezienia, jak również
obsługa. Szybki transport i łatwość użycia są zawsze w centrum
uwagi.
Na życzenie klienta projektujemy i
produkujemy indywidualne rozwiązana lub
produkty seryjne. Zachęcamy do kontaktu:
+48 22 618 27 71

Kilka obszarów zastosowania

Monitory/Wyświetlacze

Wózek widłowy

Rury i wałki

Wyroby płytowe

Podnoszenie za pomocą

Chwytak mobilny

Mobilny mini żuraw

Budowa / transport form

przyssawek
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#EierlegendeWollMilchSau

Martin Wächter: „Na życzenie klienta projektujemy i produkujemy indywidualne rozwiązania a nawet #uniwersalne
urządzenia wielofunkcyjne“. Zapraszamy do kontaktu: +48 22 618 27 71.
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GLASSWORKER
TECHNIKA PRÓŻNI
TRANSPORT
ROZWIĄZANIA DLA
MINI ŻURAW
ŻURAW MOBILNY

IOWA

A PRZEMYSŁU

WSKAZÓWKA
Żurawie z napędem elektrycznym
mogą być stosowane także
wewnątrz.
MAEDA oferuje w tym przypadku
szeroki wybór rozwiązań.

Na
dachach

Pomnikach
Elementy
betonowe
Elektryczny

Dla dekarzy
Kompaktowa
budowa
Na
tarasach
dachów

Przemysł

Duży lub mały

Konstrukcje
szklane i
fasady

Łatwy transport

Kompaktowy
Wykwalifikowany
personel

Kolej i tunel

Lider rynku w sprzedaży i wynajmie
Jako pionier i lider rynku w sprzedaży i wynajmie mini żurawi
stawiamy od 2001 roku na ekspertów w tej dziedzinie. MAEDA Mini
Cranes, prawdziwe, uniwersalne i wielozadaniowe urządzenie do
zastosowania w budownictwie, zarówno w obszarze wewnątrz jak i
na zewnątrz. W firmie Uplifter można je zakupić oraz wynająć.

Kombinacja podnośnika
próżniowego i mini żurawia
to perfekcyjne połączenie
siły i wydajności na możliwie
najmniejszej przestrzeni.
Patrz podnośniki próżniowe
od strony 28.

Dane techniczne
Mini żuraw | MAEDA

MC 104
Strona 96

MC 174
Strona 98

MC 285

Strona 100

MC 285 E
Strona 102

Nośność

995 kg

1.720 kg

2.820 kg

2.820 kg

Wysokość robocza
max.

5,50 m

5,50 m

8,70 m

8,70 m

Silnik elektryczny

optional

Silnik Diesla/
benzynowy

B

Akku
D

Masa własna*

1.150 kg

1.290 kg

1.990 kg - 2.160 kg

1.995 kg

Długość *

2,16 m

2,16 m

2,8 - 3,29 m

2,8 m

Szerokość *

0,6 m

0,6 m

0,75 m

0,75 m

Max. długość liny

32,0 m

28,0 m

100,0 m

40,4 m

Min. powierzchnia
rozstawienia

1,99 m x 2,49 m

1,95 m x 2,52 m

2,18 m x 3,24 m

2,18 m x 3,24 m

CC 423

CC 985

CC 1485

CC 1908

Strona 112

Strona 114

Strona 116

Strona 118

Nośność

2.930 kg

4.900 kg

6.000 kg

8.100 kg

Wysokość robocza
max.

9,46 m

20,20 m

22,00 m

26,00 m

Silnik Diesla/
benzynowy

D

D

D

D

Masa własna*

4.400 kg

9.450 kg

14.400 kg

19.400 kg

Długość *

4,02 m

5,19 m

6,56 m

7,37 m

Szerokość *

1,74 m

2,32 m

2,49 m

2,49 m

Max. długość liny

66,8 m

100,0 m

103,5 m

148,8 m

Min. powierzchnia
rozstawienia

1,74 m x 2,13 m

2,84 m x 2,32 m

3,61 m x 2,49 m

3,74 m x 2,49 m

Silnik elektryczny

*w zależności od wyposażenia
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MC 305

Strona 106

MC 405

Strona 108

MC 815

Strona 110

MK 1033
Strona 104

2.980 kg

3.830 kg

8.090 kg

995 kg

12,52 m

20,70 m

25,50 m

11,30 m

D

D

D

D

4.080 kg

5.600 kg - 5.750 kg

9.460 kg - 9.700 kg

2.270 kg - 2.370 kg

4,285 m

4,98 m

5,9 m

2,73 m - 3,2 m

1,28 m

1,38 m

1,67 m

0,75 m

64,36 m

82,0 m

126,0 m

66,5 m

3,72 m x 4,30 m

4,25 m x 4,96 m

4,91 m x 5,74 m

2,29 m x 3,49 m

Interesujące relacje oraz obszary zastosowania znajdą
Państwo na Facebooku. Zajrzyj do naszej galerii, aby
dowiedzieć się więcej o specyficznych miejscach
pracy. Śledź równocześnie nasz fanpage i bądź na
bieżąco informowany o nowościach.
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MC 104
Mini żuraw | MAEDA

•
•
•
•
•
•
•

Producent MAEDA
Nośność max 995 kg
Promień roboczy max. 5,1 m
Wysokość haka ok. 5,5 m
Dł./szer./wys. 2160 mm x 600 mm x 1305 mm
Silnik elektryczny 5,5 kW 400 V
Masa własna ok. 1150 kg

Wyposażenie specjalne
Pilot na kablu, reflektor roboczy, licznik godzin
pracy, poczwórne zblocze hakowe, czarne
gąsienice gumowe, zabezpieczenie przed
przekręceniem, wyłącznik awaryjny

Mini żuraw MC 104 jest tak mały, że może być bez problemu transportowany na przykład w małym samochodzie
dostawczym lub windzie. Ten mini żuraw przekonuje do siebie całkowicie podczas transportu na wąskich drogach w
obszarze wewnętrznym i zewnętrznym
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MC 174
Mini żuraw | MAEDA

•
•
•
•
•
•
•

Producent MAEDA
Nośność max. 1720 kg
Promień roboczy max 5,17 m
Wysokość haka ok. 5,5 m
Dł./szer./wys. 2000 mm x 590 mm x 1300 mm
Silnik benzynowy Mitsubishi GB400LE z 6,6 kW/1800 obr./ min
Masa własna ok. 1290 kg

Wyposażenie specjalne
Pilot na kablu, reflektor roboczy, licznik godzin pracy,
ogranicznik momentu obciążenia, poczwórne
zblocze hakowe, czarne gąsienice gumowe,
zabezpieczenie przed przekręceniem,
hydrauliczne zawory bezpieczeństwa,
wyłącznik awaryjny,
wskaźnik wypoziomowania,
alarm przechyłu,
lampka
ostrzegawcza
trybu pracy

Oblicz bezpośrednio
online własne obciążenia
punktowe w zależności
od wymagań!
MC 174 w połączeniu z naszymi podnośnikami próżniowymi,
patrz strona 28
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MC 285-3
Mini żuraw | MAEDA

•
•
•
•
•
•
•

Producent MAEDA
Nośność max. 2820 kg
Promień roboczy max 8,2 m
Wysokość haka ok. 8,7 m
Dł./szer./wys. 3320 mm x 750 mm x 1470 mm
Napęd kombi Diesel/elektryczny 400 V
Silnik Diesla Yanmar 2TNV7o-NMBA 7,4 kW
2500 obr./min.
• Silnik elektryczny szczelnie zamknięty
chłodzony wentylatorami (5,5 kW 4P 400V)
• Masa własna ok. 2120 kg

Wyposażenie specjalne
Pilot radiowy ze zintegrowanym cyfrowym
wskaźnikiem obciążenia, licznik godzin pracy,
podwójne/poczwórne zblocze hakowe, czarne
gąsienice gumowe, zabezpieczenie przed
przekręceniem, hydrauliczne zawory
bezpieczeństwa, wskaźnik wypoziomowania,
alarm przechyłu, wyłącznik awaryjny,
ogranicznik momentu obciążenia, lampka
ostrzegawcza trybu pracy, rejestrator danych,
blokada nóg podpierających.

WSKAZÓWKA
Żurawie MAEDA mogą zostać
wyprodukowane także w
pożądanym kolorze pasującym
do Państwa firmy!
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WSKAZÓWKA

1470

Żurawie MAEDA nowej
generacji posiadają kolorowy
wyświetlacz LCD.

200
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MC 285CB-3
Mini żuraw | MAEDA

• Praca ciągła w trybie przenoszenia
dźwigiem 9 h 30 min.
• Czas ładowania (AC 200 V) 2 h 15
min. 80%, 3 h 30 min. 100%
• Białe nie powodujące przetarć
gąsienice gumowe
• Masa własna ok. 1995 kg
•
•
•
•
•
•

Producent MAEDA
Nośność max. 2820 kg
Promień roboczy max 8,2 m
Wysokość haka ok. 8,7 m
Dł./szer./wys. 3320 mm x 750 mm x 1470 mm
W pełni elektryczny napęd z
akumulatorem litowo- jonowym
• Silnik zmienny 7,5 kW AC 30
V przy 2500 obr./ min.
• Praca ciągła w trybie jazdy (wysoka
prędkość) 2 h 15 min.

Wyposażenie specjalne
Pilot radiowy ze zintegrowanym cyfrowym
wskaźnikiem obciążenia, licznik godzin pracy,
podwójne/poczwórne zblocze hakowe, białe
gąsienice gumowe, zabezpieczenie przed
przekręceniem, hydrauliczne zawory
bezpieczeństwa, wskaźnik wypoziomowania,
alarm przechyłu, wyłącznik awaryjny,
ogranicznik momentu obciążenia, lampka
ostrzegawcza trybu pracy, rejestrator danych,
blokada nóg podpierających

hak szperający do zadań precyzyjnych i białe gąsienice gumowe bez śladów w obszarze wewnętrznym

102

www.uplifter.pl

200 200
750 750

1470

1470

Praca w zamkniętych pomieszczeniach
Niska emisja hałasu
Zredukowane koszty energii
Elektryczny napęd jezdny

975 975
27502750

uplifter - 20 lat doświadczenia w produkcji urządzeń podnośnikowych i próżniowych

103

MK 1033
Mini żuraw | MAEDA

• Producent MAEDA
• Nośność max. 995 kg
• Maszt przegubowy z w pełni hydraulicznymi
elementami teleskopowymi
• Przegub przy maksymalnie 7,3 m
• Promień roboczy max. 9,65 m
• Wysokość haka ok. 11,4 m
• Dł./szer./wys. 2750 mm x 780 mm x 1970 mm
• Kombinacja silnika Diesla i
elektrycznego 380 V
• Silnik Diesla Yanmar 2TNV7oNMBA 7,4 kW 2500 obr./min.
• Silnik elektryczny szczelnie zamknięty
chłodzony wentylatorami

• Szybkozłącze do montażu i
demontażu silnika elektrycznego
• Masa własna ok. 2200 kg
Wyposażenie specjalne
Pilot radiowy ze zintegrowanym cyfrowym
wskaźnikiem obciążenia, licznik godzin pracy,
podwójne/poczwórne zblocze hakowe, czarne
gąsienice gumowe, zabezpieczenie przed
przekręceniem, hydrauliczne zawory
bezpieczeństwa, wskaźnik wypoziomowania,
alarm przechyłu, wyłącznik awaryjny,
ogranicznik momentu obciążenia, lampka
ostrzegawcza trybu pracy, rejestrator danych,
blokada nóg podpierających.

MK 1033 bazuje na MC 285 (patrz strona 100)
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MC 305
Mini żuraw | MAEDA

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Producent MAEDA
Nośność max. 2980 kg
Promień roboczy max. 12,16 m
Wysokość haka ok. 12,52 m
Dł./szer./wys.
4285 mm x 1280 mm x 1695 mm
Urządzenie kombi silnik Diesla/
elektryczny 400 V
Silnik elektryczny szczelnie zamknięty
chłodzony wentylatorami
5,5 kW 4-fazowy 380 V
Silnik Diesla Yanmar 3TNV76
15,2 kW 2500 obr./ min.
Masa własna ok. 4040 kg

Wyposażenie specjalne
Pilot radiowy ze zintegrowanym cyfrowym
wskaźnikiem obciążenia, licznik godzin pracy,
podwójne/poczwórne zblocze hakowe, czarne
gąsienice gumowe, zabezpieczenie przed
przekręceniem, hydrauliczne zawory
bezpieczeństwa, wskaźnik wypoziomowania,
alarm przechyłu, wyłącznik alarmowy, ogranicznik
momentu obciążenia, lampka ostrzegawcza
trybu pracy, rejestrator danych, blokada nóg
podpierających, dźwignia blokady transportowej

Dostępny także z napędem elektrycznym!

Wartościowe i wrażliwe ładunki są szczególnym obszarem zastosowania
żurawi i urządzeń próżniowych (patrz strona 28).
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WSKAZÓWKA
Ten żuraw MAEDA
jest dostępny także
w wersji w pełni
elektrycznej!
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MC 405-3
Mini żuraw | MAEDA

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Producent MAEDA
Nośność max. 3830 kg
Promień roboczy max 16,0 m
Wysokość haka ok. 16,8 m
(20,7 m opcjonalnie wraz z
ramieniem Fly Jib)
Dł./szer./wys.
4980 mm x 1380 mm x 1980 mm
Urządzenie kombi silnik Diesla/
elektryczny 380 V
Silnik Diesla Yanmar 3TNV88BPMB 21,4 kW 2500 obr./min.
Silnik elektryczny 7,5 kW 4-fazowy
Masa własna ok. 5750 kg

Wyposażenie specjalne
Pilot radiowy ze zintegrowanym cyfrowym
wskaźnikiem obciążenia, licznik godzin pracy,
podwójne/poczwórne zblocze hakowe, czarne
gąsienice gumowe, zabezpieczenie przed
przekręceniem, hydrauliczne zawory
bezpieczeństwa, wskaźnik wypoziomowania,
alarm przechyłu, wyłącznik awaryjny,
ogranicznik momentu obciążenia, lampka
ostrzegawcza trybu pracy, rejestrator danych,
blokada nóg podpierających, dźwignia blokady
transportowej

Operator urządzeń Uplifter z know-how i doświadczeniem
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WSKAZÓWKA
Dla wszystkich żurawi MAEDA są
opcjonalnie dostępne białe
gąsienice gumowe. Minimalizują
one przetarcia na podłożu.

uplifter - 20 lat doświadczenia w produkcji urządzeń podnośnikowych i próżniowych

109

MC 815C
Mini żuraw | MAEDA

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Producent MAEDA
Nośność max. 8000 kg
Promień roboczy max. 18,8 m
Wysokość haka ok. 19,6 m (25,5 m
opcjonalnie wraz z ramieniem Fly Jib)
Dł./szer./wys. 5900 mm x 1670 mm x 2490 mm
Kombinacja silnika Diesla i
elektrycznego 380 V
Silnik Diesla Yanmar 4TNV88
30,5 kW 2500 obr./min.
Silnik elektryczny 15 kW 4-fazowy
Masa własna ok. 9700 kg

Wyposażenie specjalne
Sterowanie pilotem radiowym ze
zintegrowanym cyfrowym wskaźnikiem

obciążenia, sterowanie joystickiem, licznik
godzin pracy, 6-linowe zblocze hakowe,
łańcuchy gąsienic z metalu, zabezpieczenie
przed przekręceniem, hydrauliczne zawory
bezpieczeństwa, wskaźnik wypoziomowania,
alarm przechyłu, wyłącznik awaryjny,
zabezpieczenie blokady podpór, ogranicznik
momentu obciążenia, lampka ostrzegawcza
trybu pracy, rejestrator danych, kamera
przednia i boczna, zróżnicowane podpieranie,
reflektor roboczy

Możliwość wynajęcia naszych urządzeń także z operatorem, w celu
szybkiej, efektywnej i bezpiecznej realizacji inwestycji.
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CC 423
Mini żuraw | MAEDA

•
•
•
•
•
•
•

Producent MAEDA
Z LEMIESZEM DO SPYCHANIA
Nośność max. 2930 kg
Promień roboczy max. 8,38 m
Wysokość haka ok. 9,3 m
Dł./szer./wys. 4020 mm x 2495 mm x 1740 mm
Silnik Diesla Yanmar 3TNV88
21,04 kW 2400 obr./min.
• Masa własna ok. 4400 kg

Wyposażenie specjalne
Zabezpieczenie przed przekręceniem,
gąsienica stalowa (opcjonalnie pady gumowe),
hydrauliczne zawory bezpieczeństwa, wskaźnik
wypoziomowania, wyłącznik awaryjny,
ogranicznik momentu obciążenia, lampka
ostrzegawcza trybu pracy, rejestrator danych,
podwójne/poczwórne zblocze hakowe

Skorzystaj z funkcji pick & carry
linii produktowej CC firmy MAEDA.
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CC 985 S1
Mini żuraw | MAEDA

•
•
•
•
•
•

Producent MAEDA
BEZ LEMIESZA DO SPYCHANIA
Nośność max. 4900 kg
Jezdność do 2000 kg (pick & carry)
Promień roboczy max. 14,67 m
Wysokość haka ok. 16,5 m (20,2 m
opcjonalnie z ramieniem Fly Jib)
• Dł./szer./wys. 5190 mm x 2320 mm x 2730 mm
• Silnik Diesla ISUZU 4LE2XBJB stopień 5
44,6 kW 2000 obr./min.
• Masa własna ok. 9510 kg

Wyposażenie specjalne
Duża przestronna kabina, zabezpieczenie
przed przekręceniem, gąsienica stalowa
(opcjonalnie pady gumowe), hydrauliczne
zawory bezpieczeństwa, wskaźnik
wypoziomowania, LED-owa lampka
ostrzegawcza trybu pracy, klimatyzacja,
reflektor roboczy, blokada bezpieczeństwa,
alarm przechyłu, kamera cofania, wyłącznik
awaryjny, ogranicznik momentu obciążenia,
licznik godzin pracy, rejestrator danych,
podwójne/poczwórne zblocze hakowe

Stwórz kombinację naszych podnośników próżniowych (patrz strona 28) z żurawiami MAEDA
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CC 1485
Mini żuraw | MAEDA

•
•
•
•
•
•

Producent MAEDA
LEMIESZ DO SPYCHANIA możliwy opcjonalnie
Nośność max. 6000 kg
Jezdność do 2000 kg (pick & carry)
Promień roboczy max. 16,1 m
Wysokość haka ok. 16,7 m (22,0 m
opcjonalnie z ramieniem Fly Jib)
• Dł./szer./wys. 6560 mm x 2490 mm x 2865 mm
• Silnik Diesla ISUZU 4LE2XBJB norma
spalin stopień 5 z 44,6 kW 2000 obr./min.
• Masa własna ok. 14560 kg

Wyposażenie specjalne
Zabezpieczenie przed przekręceniem,
gąsienica stalowa (opcjonalnie pady gumowe),
hydrauliczne zawory bezpieczeństwa,
wskaźnik wypoziomowania, LED-owa lampka
ostrzegawcza trybu pracy, klimatyzacja,
reflektor roboczy, blokada bezpieczeństwa,
alarm przechyłu, kamera cofania, wyłącznik
awaryjny, ogranicznik momentu obciążenia,
licznik godzin pracy, rejestrator danych,
podwójne/poczwórne zblocze hakowe

Modele CC mogą być także używane jako żuraw pick & carry
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WSKAZÓWKA
Użyj padów gumowych, aby
nie uszkodzić utwardzonych
podłoży betonowych lub
asfaltowych.
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CC 1908 S1
Mini żuraw | MAEDA

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Producent MAEDA
LEMIESZ DO SPYCHANIA opcjonalnie
Nośność max. 8100 kg
Jezdność do 3500 (pick & carry)
Promień roboczy max. 19,2 m
Wysokość haka ok. 20,1 m (26,0 m
opcjonalnie z ramieniem Fly Jib)
Dł./szer./wys. 7370 mm x 2490 mm x 3015 mm
Silnik Diesla YANMAR norma spalin
stopień 5 z 52,3 kW 2100 obr./min.
Łańcuchy stalowe z padami gumowymi
Masa własna ok. 19400 kg

Wyposażenie specjalne
Zabezpieczenie przed przekręceniem,
hydrauliczne zawory bezpieczeństwa, łańcuchy
stalowe, wskaźnik wypoziomowania, LED-owa
lampka ostrzegawcza trybu pracy, klimatyzacja,
reflektor roboczy, blokada bezpieczeństwa,
alarm przechyłu, kamera cofania i kamera
przednia, wyłącznik awaryjny, ogranicznik
momentu obciążenia, licznik godzin pracy,
rejestrator danych, 2-/4-/6-krotne zblocze
hakowe

4 kamery do obserwacji dla

hak szperający wykorzystywana także do dźwigania ładunków

widoku 360 stopni.
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Ramię Fly Jib dostępne jako osprzęt!

WSKAZÓWKA
Użyj lemiesza do spychania jako
dodatkowego zabezpieczenia
stateczności przy przenoszeniu
ładunków żurawiem.
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GLASSWORKER
TECHNIKA PRÓŻNI
TRANSPORT
ROZWIĄZANIA DLA
MINI ŻURAW
ŻURAW MOBILNY

IOWA

A PRZEMYSŁU

W miejscach lokalizacji instalacji przemysłowych jest
najczęściej mało miejsca. Zwrotny i kompaktowy żuraw
mobilny o dużej nośności odgrywa tu wtedy swoją ważną
rolę.

WSKAZÓWKA
VALLA aktualizuje paletę produktów i oferuje liczne
nowe właściwości i design.
Odwiedź naszą stronę internetową i otrzymuj na
bieżąco aktualne informacje:

Załadunek i
rozładunek

Ponad
piętrami

Liczne
rozmiary

montaż
maszyn

dziedzińce

Chodzi tu o schematyczną
prezentację bez gwarancji oraz
bez uwzględnienia warunków
statycznych.

Sprzedaż, wynajem i serwis żurawi samojezdnych.
Branże naszych klientów sięgają od przemysłu
samochodowego przez przemysł wojskowy aż po
przeprowadzki przemysłowe.
Można u nas nabyć nie tylko nowe, lecz także używane
żurawie typu pick & carry. Ponadto oferujemy nasze żurawie
samojezdne na wynajem oraz prowadzimy kompleksowy
serwis urządzeń - wszystko z jednej ręki.

w pełni elektryczny

w srodku i na
zewnątrz

Dane techniczne
Żuraw samojezdny | VALLA

VALLA 25 E

VALLA V 36 R

VALLA V 55 R

VALLA V 80 R

Nośność max.

2.500 kg

3.600 kg

5.000 kg

8.000 kg

Wysokość robocza
max.

4,57 m

7,5 m

7,5 m

9,4 m

Silnik elektryczny
Masa własna max.*

2.400 kg

3.650 kg

6.500 kg

8.400 kg

Długość *

2,77 m

2,47 m

2,96 m

4,29 m

Szerokość *

0,95 m

0,90 m

1,20 m

1,40 m

VALLA 400 E
Nośność

40.000 kg

Wysokość robocza
max.

8,38 m

Wszystkie aktualne
modele znajdą Państwo
w formie skrótowej
skanując kod QR.

Silnik elektryczny
Masa własna*

31.584 kg

Długość

5,69 m

*

Szerokość

*

1,98 m
*w zależności od wyposażenia
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VALLA V 110 R

VALLA 180 E

VALLA V 210 R

VALLA 250 E

11.000 kg

18.000 kg

20.000 kg

25.000 kg

10,4 m

8,63 m

12,4 m

11,43 m

11.400 kg

19.000 kg

21.500 kg

24.200 kg

4,70 m

4,62 m

7,40 m

4,85 m

1,50 m

1,83 m

1,98 m

1,93 m

Interesujące relacje oraz obszary zastosowania znajdą
Państwo na Facebooku. Obejrzyj galerię, aby
dowiedzieć się więcej o specyficznych miejscach
budowy. Śledź równocześnie nasz fanpage i bądź na
bieżąco informowany o nowościach.
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Obszary zastosowania
Żuraw samojezdny | VALLA
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Projektowanie i produkcja
Miejsce produkcji Nabburg
Oferujemy rozwiązania
Projektujemy i produkujemy dla Państwa indywidualne rozwiązania
- elektroniczne i mechatroniczne - w obszarze techniki podnoszenia
oraz transportu. Nasze główne kompetencje to oprzyrządowanie
i oprogramowanie, hydraulika, technika sterowania, moduły
telematyczne i wiele innych. Spektrum naszych możliwości
sięga począwszy od opracowania koncepcji przez realizację, aż
po produkcję wyposażoną w najnowocześniejsze urządzenia
techniczne linii produkcyjnej w celu tworzenia podzespołów,
montażu oraz obróbki mechanicznej.

GLASSWORKE
Projektowanie, produkcja i logistyka z jednej ręki
Dysponujemy siecią silnych i wyspecjalizowanych partnerów, w
celu opracowania rozwiązań specjalnych w ramach przemysłu 4.0.
Indywidualne rozwiązania dla klientów są coraz ważniejsze.
Równocześnie zaprojektowane urządzenia powinny być
dostosowane do potrzeb, ale także o uniwersalnym zastosowaniu.
Przyszłościowe technologie są w tym przypadku decydujące.
Dbamy o to, aby Państwa inwestycja nie stała się przestarzała już
po niedługim czasie. Projektujemy na przyszłość i jesteśmy przy
tym otwarci na technologie.

Na życzenie klienta
projektujemy i
produkujemy
indywidualne
rozwiązania lub
urządzenia seryjne dla
przemysłu i rzemiosła.
Zapraszamy do kontaktu:
+48 22 618 27 71
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1 maszyna
100-możliwości

ER
Rozpocznij współpracę z nami!
Specjalizujemy się w rozwiązaniach w zakresie podnoszenia i transportu. Nasze produkty zaczynają się
tam, gdzie standardowe maszyny jak wózek widłowy i wózki transportowe osiągają swoje granice.
Perfekcyjne i najkorzystniejsze kosztowo rozwiązanie jest naszym wyzwaniem. Uczciwe doradztwo
i rzetelna obsługa są u nas szczególnie ważne. Przy konstruowaniu możemy wykorzystywać
jako podstawę wiele istniejących modeli, cieszymy się jednak także, gdy możemy zaprojektować i
wyprodukować całkiem nowe maszyny.

Uplifter jest także Państwa partnerem w dziedzinie konstruowania maszyn specjalistycznych. Zaprojektujemy Twoją przyszłość.
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Sprzedaż, wynajem i serwis
Z sukcesami od 20 lat
W całej Europie
Posiadamy placówki w
całej Europie w blisko 20
lokalizacjach. Gwarantuje to
Państwu optymalną obsługę,
niezależnie od tego, czy chodzi
o zakup, wynajem bądż serwis
maszyn.
W tym miejscu znajdą
Państwo swojego osobistego
partnera do kontaktu.

Sprzedaż

Uplifter dysponuje w całej Europie najszerszym asortymentem
urządzeń podnoszących. Mamy odpowiednie wyposażenie dla
każdego zastosowania, zarówno do rzemiosła jak i do przemysłu.
Skontaktuj się z naszymi specjalistami – gwarantujemy, że znajdą
dla Państwa odpowiednie rozwiązanie.

Cieszymy się na rozmowę z Państwem
+48 22 618 27 71

Wynajem
Za pomocą urządzeń firmy Uplifter można podnieść wszystko.
Oferujemy Państwu dla każdej pracy związanej z podnoszeniem
odpowiednie rozwiązanie produktowe w formie atrakcyjnej oferty
wynajmu. Wynajem krótko oraz długoterminowy, na życzenie także
z wyszkolonym personelem do obsługi urządzeń. Uplifter – dla
Państwa indywidualnych wymagań!

Cieszymy się na rozmowę z Państwem
+48 22 618 27 71
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www.uplifter.pl

WSKAZÓWKA

W zależności od Państwa
indywidualnego zapotrzebowania
wykonujemy obszerne usługi
serwisowe w naszym warsztacie
w głównej siedzibie firmy lub
dzięki naszej mobilnej flocie
serwisowej bezpośrednio u
Państwa na miejscu.

Serwis

Naszym najwyższym priorytetem jest skupienie się na bezpieczeństwie Państwa i Państwa
pracowników: Pierwszym najważniejszym warunkiem są bezpieczne narzędzia pracy. Podstawę dla
zachowania bezpieczeństwa przy możliwości równoczesnej efektywnej pracy stwarzamy dzięki
przeprowadzanym badaniom UVV.
•
•
•
•

Ustalenie i przypomnienie o terminie badania
Również dla wszystkich popularnych urządzeń innych producentów
Możliwość natychmiastowego usunięcia stwierdzonych braków/błędów
Przemyślane i ekonomiczne powiązanie z innymi czynnościami serwisowymi

Czekamy na Twój telefon:
+48 22 618 27 71
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Uplifter Polska
Uplifter w Warszawie
ul. Przecławska 5 | 03-879 Warszawa
+ 48 22 618 27 71
Uplifter Oddział w Wieprzu k. Krakowa
ul. Beskidzka 112A
+48 12 419 88 55

Projektowanie i produkcja

Sprzedaż

Wynajem

Serwis

