Výroba a modernizace
průmyslových jeřábů
a závěsných prostředků
včetně projektového řešení
Nabízíme:







Drapáková kočka 3,2 t

Výrobu a modernizaci jeřábů na klíč
Návrh komplexního řešení při plánování investic
Vypracování komplexní nabídky vč. návrhu projektu jeřábu
Výrobu jeřábu na míru
Řízení zakázky týmem odborníků vč. zaškolení
Servis – montáž, záruční a pozáruční servis, dodávky náhradních dílů

Vyrábíme:





Mostové jeřáby vč. stabilizace zdvihu a dalších prvků
Portálové jeřáby
Podvěsné jeřáby
Magnetové a drapákové jeřáby

Dvounosníkový mostový jeřáb na žíhárnu
o rozpětí 29,1 m a nosnosti 6t

Projekční řešení:
: Konstrukční řešení s podporou systému Autodesk Inventor




Pevnostní výpočty metodou konečných prvků v programu
ANSYS Workbench
Vypracování komplexní nabídky vč. návrhu projektu jeřábu
Portálový jeřáb pro manipulaci se sypkými materiály o rozpětí 45m a nosnosti 16t

www.sas-trinec.cz

VÝROBA A MODERNIZACE PRŮMYSLOVÝCH JEŘÁBŮ VČ. PROJEKČNÍHO ŘEŠENÍ
Portálový jeřáb (2008)
Nosnost: 25 t
Rozpětí: 32+4,7 m







.

Manipulace se sochory pomocí dvou kusů elektromagnetů
zavěšených na obou koncích nosné traverzy
Ovládání z klimatizované/vytápěné kabiny
Vybaven lávkou se zábradlím pro snadnou obsluhu
mechanismů jeřábu
Konstruován do venkovního prostředí

Dvounosníkový mostový jeřáb pro manipulaci s plechy
(2011)
Nosnost: 12,5 t
Rozpětí: 15 m






Manipulace s hutním materiálem je možná pomocí
magnetu nebo jiných závěsných prostředků
Ovládání z kabiny
Vybaven lávkou pro snadnou obsluhu mechanizmu jeřábu
Konstruován pro skladové hospodářství s hutním
materiálem

Dvounosníkový mostový jeřáb pro sklad ingotů (2011)
Nosnost: 16 t
Rozpětí: 28,2 m






Manipulace s ingoty je řešena pomocí výsuvného
teleskopu zajišťujícího stabilitu traverzy s magnety
Ovládání z kabiny
Vybaven lávkou pro snadnou obsluhu mechanizmu jeřábu
Otočná kočka umožňující otáčení traverzy o 270° během
manipulace

Dvounosníkový mostový jeřáb pro Mlýnici strusky (2012)
Nosnost: 10 t
Rozpětí: 8,1 m





Vybaven magnetem pro manipulaci s kovovými slitky
Ovládán z klimatizované a odhlučněné kabiny
Vybaven lávkou pro snadnou obsluhu mechanizmu jeřábu
Konstruován pro těžký provoz v prašném prostředí
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Dvounosníkový mostový jeřáb č. 3 Aglomerace (2013)
Nosnost: 6 t
Rozpětí: 13,07 m





Jeřáb slouží k výměně a opravě vadných spékacích vozíků,
k veškerým opravárenským pracím na místních zařízeních
Ovládání pomocí rádiového dálkového ovládače
Konstruován pro šikmé tahy do 15° a do velmi teplého a
prašného prostředí

Jeřáb jednonosníkový mostový – malá úpravna (2013)
Nosnost: 5 t
Rozpětí: 14 m





Dílenský jeřáb pro manipulaci s materiálem a zakládání
obrobků do obráběcích strojů a následně jejich expedice
a nákladka do různých dopravních prostředků pomocí
jednoduchého háku
Ovládání pomocí rádiového dálkového ovládání
Konstruován do vnitřního prostředí haly

Jeřáb jednonosníkový mostový – velká úpravna (2013)
Nosnost: 20 t/5 t
Rozpětí: 20 m






Manipulace s obrobky a díly do obráběcích strojů pomocí
dvou jednoduchých háků.
Ovládání pomocí rádiového dálkového ovládání
Osazen dvěma kladkostroji o nosnosti 20t a 5t
Konstruován do vnitřního prostředí haly

Dvounosníkový mostový jeřáb – Slévárny (2014)
Nosnost: 20 t
Rozpětí: 20 m







Manipulace s tekutým kovem a vytloukání odlitků z forem
pomocí háku 20t
Ovládání z komfortně vybavené kabiny
Vybaven lávkou se zábradlím pro snadnou obsluhu
mechanismů jeřábu
Konstruován do teplého a prašného prostředí
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Dvounosníkový mostový jeřáb KDT (2014)
Nosnost: 6 t
Rozpětí: 28,35 m







Manipulace se svitky pomocí C-háku
Ovládání z komfortně vybavené kabiny
Celý jeřáb je řízen pomocí PLC systému a připojen na
vnitropodnikovou WIFI síť
Vybaven otočnou kočkou o 270° na obě strany
Konstruován do velice teplého prostředí

Portálový jeřáb (2014)
Nosnost: 23 t
Rozpětí: 44 + 4,7 m







Manipulace se sochory pomocí dvou kusů elektromagnetů
zavěšených na obou koncích nosné traverzy
Ovládání z klimatizované/vytápěné kabiny
Vybaven lávkou se zábradlím pro snadnou obsluhu
mechanismů jeřábu
Konstruován do venkovního prostředí

Jeřáb jednonosníkový mostový – střední úpravna (2014)
Nosnost: 5 t
Rozpětí: 15,317 m





Strojírny a stavby Třinec, a.s.
Průmyslová 1038, Staré Město
739 61 Třinec
Česká republika

Dílenský jeřáb pro manipulaci s dočasně uloženým
materiálem pomocí jednoduchého háku
Ovládání pomocí rádiového dálkového ovládání
Konstruován do vnitřního prostředí haly

Kontakt:
Tel.: +420 558 532 316
Fax: +420 558 321 328
info@sas-trinec.cz

