
Телфер   ETR 200 

 

Характеристика: 
Машини от серия конзолни телфери 
  Подходящи за целодневно професионално натоварване на строителни обекти с 
пълните килограми за които са предназначени.  Висока скорост на вдигане. 
Антиротационно въже. Рамата на телферите завършва с женски шарнирен отвор 
за нанизване на различните варианти стойки предлагани от Imer.  Бърз и лесен 
монтаж – в рамките на 10-15  минути, в която и да е точка на обекта.  
Дистанционно управление с два бутона и авариен стоп.  Горен краен 
изключвател.  Термозащитени. Лост за заключване на телфера към стойките в 
работно положение. Специално, патентовано закачване на въжето към макарата 
- оставя винаги две намотки неразвити. Това, веднъж прави окачването по-
сигурно и второ, предотвратява деформацията на точката за захващане. 
   За закачването на  телферите се произвеждат различни варианти стойки– тип 
хюнебек, за скеле, за външен монтаж, за вертикална колона или прозорец.  

Основни предимства на модела: 
  - Телескопично удължаваща се рама увеличавайки разстоянието от точката на 
окачване (шарнира) до въжето от 80 до 120 см. Позволява да се качват по-
обемни товари, да се заобикалят препятствия по фасадата на сградата или телферът да се монтира зад прозорец. 
 - Дълго въже. 
 - Бърза скорост на вдигане. 
 - Редукторна кути в масленна баня. 
 - Равнината на навиванена намотката на на въжето е успоредна на рамата на телфера. Това не позволява на въжето 

да се навива в единия край на макарата, заради неправилно монтиране или реакцията на силите на товара, а то се 
навива равномерно . 

Технически параметри: 

 Капацитет   -   200 кг

 Максимална височина на вдигане   -   30 м

 Диаметър на въжето   -   5 мм

 Максимална скорост на вдигане при пълно натоварване    -   19 м/мин

 Тегло на машината    -   45 кг

 Ел. двигател    -   0,75 kw

 Размери    -   330 / 770-1170 / 520   ш/д/в

Допълнителни аксесоари: 

 Кофа за насипни товари.

 Екстендор  (удължаваща рамка) – увеличава разстоянието м/у шарнира и въжето с 40 см

 Куки за закачане на кофи, куки за закачане на рамки за скеле.

 Тролей за закачане към гредова стойка.


