Noul sistem uşor pentru macarale
KBK Aluline

Un nou standard în ergonomie
CONECTAŢI-VĂ CU EFICIENŢA

Noi am inventat buna funcţionare
în manevrarea uşoară a sarcinilor
şi acum am redeﬁnit-o
Studiile internaţionale au demonstrat că un design ergonomic la locul de muncă are un impact
imediat asupra productivităţii. Puteţi beneficia de oportunităţile de productivitate pe care le oferă
sistemul KBK Aluline. Din acest motiv, am redefinit caracteristicile pentru o bună funcţionare a noului
sistem uşor KBK Aluline pentru macarale. Rezultatul: unul dintre cele mai fiabile sisteme existente pe piaţă.
Pentru faze operaţionale chiar mai ergonomice şi mai convenabile. Şi de acum pentru sarcini de până
la 2.000 kg.

ERGONOMIE

INOVATOR

Greutatea proprie mică a proﬁlelor de aluminiu

Pe lângă proprietăţile sale tehnice deosebite,

combinate cu buna funcţionare a cărucioarelor

ne-am asigurat că noul sistem KBK Aluline arată

conduc la o translaţie manuală a acestor instalaţii

bine. Construcţia de înaltă calitate şi ﬁnisajul

şi mai facilă ca înainte. Chiar şi sarcinile grele şi

deosebit îl fac ideal pentru cele mai inovatoare

incomode pot ﬁ deplasate şi frânate uşor, cu un

facilităţi şi cele mai atractive locuri de muncă.

efort minim. Acesta reprezintă un beneﬁciu
tangibil pentru sănătatea şi siguranţa angajaţilor
dumneavoastră – prin reducerea la minim a
efortului ﬁzic.

SISTEMUL DIN ALUMINIU
DE LA LIDERUL DE PIAŢĂ
Noul sistem uşor KBK Aluline pentru macarale
reprezintă continuarea logică a unei importante
moşteniri de sisteme de manevrare cu o funcţio-

EFICIENŢĂ

nare bună, pe care le-am inventat în urmă cu 50 de

Noile sisteme evidenţiază beneﬁciile aduse de

ani. Şi în urmă cu mai mult de zece ani, am fost

costurile scăzute şi economia de timp – datorită

primul producător care a lansat un sistem din

instalării uşoare, chiar înainte de punerea sa în

aluminiu. De atunci, KBK Aluline a reprezentat o

funcţiune. În plus, noul KBK Aluline necesită şi mai

soluţie ori de câte ori o instalaţie de ridicat trebuie

puţină întreţinere decât înainte şi există doar

să livreze o performanţă ridicată, cu o greutate

câteva piese de schimb.

proprie extrem de scăzută.

NOU ŞI MULT MAI BUN
▪ Funcţionare extrem de eﬁcientă
▪ Instalare simplă
▪ Capacitate de încărcare de până la 2.000 kg
▪ Manevrare ergonomică chiar şi a sarcinilor grele
▪ Nivel de zgomot redus
▪ Sistem care nu necesită întreţinere
▪ Linie de alimentare integrată pentru
două dimensiuni de proﬁle
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Vreme de mulţi ani, am menţinut în mişcare
afacerile clienţilor noştri.

Noul sistem KBK Aluline vă oferă
de acum chiar mai mult de atât.

Beneﬁcii care vă uşurează şi mai mult alegerea

ERGONOMIE OPTIMIZATĂ
▪ Funcţionare optimă şi ergonomică prin simpla
împingere, şi o greutate proprie redusă
▪ Adaptare pentru o funcţionare fără efort
▪ Efort ﬁzic scăzut pentru operatori
▪ Scade posibilităţile de îmbolnăviri profesionale
▪ Un nivel ridicat de satisfacţie a angajatului
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▪ Un design optim al locului de muncă datorat gamei
largi de palane cu lanţ şi a dispozitivelor de ridicare
sarcini

EFICIENŢĂ RIDICATĂ
▪ Valoare şi eﬁcienţă maximă pe parcusul întregii
durate de viaţă a produsului
▪ Compatibil cu sistemele KBK Aluline existente
▪ Combinaţii inteligente cu diferite structuri din oţel,
pentru distanţe şi mai mari între suspensii
▪ Dobândirea unui spaţiu suplimentar la nivelul solului,
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datorită sistemului de manevrare suspendat - ﬁe liniar
(de ex. de-a lungul unei linii de producţie), ﬁe pe o
suprafaţă de deservire (de ex. posturi individuale de montaj)

FLEXIBILITATE MAXIMĂ
▪ Construcţie în sistem modular – pe principiul
„kit de construcţie”
▪ Gamă largă de aplicaţii, de la translaţia manuală şi
acţionare electrică sau pneumatică, până la instalaţii
complet automatizate
▪ Noile componente pot ﬁ integrate sau unităţile
40455-1

existente pot ﬁ înlocuite cu uşurinţă, în orice moment
▪ Combinaţia proﬁlelor din aluminiu şi oţel este posibilă
într-una şi aceeaşi instalaţie
▪ Timpi scurţi de livrare datorită disponibilităţii
majorităţii pieselor aﬂate în stoc.
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REDUCEREA COSTURILOR
▪ Instalare şi transformare rapidă şi simplă
▪ Forţe reduse transmise către suprastructuri,
pentru o construcţie mai uşoară, mai ieftină
▪ Distanţe mai mari între suspendări şi articulaţii,
pentru mai puţine îmbinări: nu sunt necesare
alte construcţii din oţel
satisface cerinţele în schimbare

40886

▪ Modiﬁcări şi extensii simple şi ieftine, pentru a

SISTEM GARANTAT
▪ Testat continuu în propriul nostru centru de testare
şi în teste exterioare
▪ Calitate garantată – made in Germany
▪ Sistem de macara uşoară de la liderul de piaţă,
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cu peste 50 de ani de experienţă

ASISTENŢĂ PROFESIONISTĂ PENTRU PROIECTARE
▪ Instrument online gratuit KBK Designer pentru
proiectarea asistată a instalaţiilor dumneavoastre KBK
▪ Proiectare facilă: rapidă, conﬁguraţie clară, uşor de
înţeles, inclusiv calculul static, lista de componente,
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desenul tehnic şi cotaţia de preţ.
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Caracteristici remarcabile ale sistemului de proﬁle

SUPRAFEŢE ELOXATE ALE PROFILELOR

SUSPENDARE KBK ERGO

Durabile, rezistente la coroziune şi impact

O construcţie rigidă cu reglaj la nivel de millimetru.

pentru o bună protecţie la condiţiile ambientale.

Adaptată forţelor dinamice pe care le transferă unei

Design industrial inovativ şi o durată de viaţă

suprastructuri prin intermediul elementelor de

prelungită.

amortizare din cauciuc. Ideală pentru aplicaţiile cu
manipulatoare, macarale cu console sau sarcini

SECŢIUNILE PROFILELOR

excentrice.

Pot ﬁ uşor de demontat şi extins, pentru a economisi
timp şi costuri pentru întreţinere şi reparaţii.

CAPACUL DE CAPĂT
Conexiune cu șurub pe canal T, pentru o asamblare
şi demontare simplă.

LINIE DE ALIMENTARE INTEGRATĂ

CĂRUCIOR KBK ERGO

Disponibilă opţional pentru secţiuni ale proﬁlelor

Rola de reazem cu reglarea jocului prin montajul

de dimensiunea A18 şi A22. Dimensiuni de gabarit

excentric. Pot ﬁ ataşate sarcini rigide şi echipamente

îmbunătăţite, construcţie compactă, risc redus de

ergonomice de atelier, cum ar ﬁ manipulatoarele.

accidente şi coliziuni. Alimentare electrică sigură şi

Acurateţe ridicată la poziţionare, chiar şi la viteze mari

ﬁabilă, fără a mai ﬁ necesare alte echipamente –

de operare.

se pot alimenta mai mult de două macarele pe
o singură cale de rulare.

PLACĂ DE ÎMBINARE
Uşor de asamblat prin simpla strângere a şuruburilor
de pe placa respectivă.
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ROLE DE DEPLASARE DIN PLASTIC

SUSPENDAREA CLASICĂ KBK

Operare uşoară, lină şi silenţioasă datorită rolelor din plastic

Îmbinare articulată cu tije de suspendare ﬁletate pentru

concepute pentru o durată mare de viaţă. Dezvoltă forţe

lungimi mari ale suspendării. Ajustare ﬁnă, la milimetru şi

mici la translaţie, ﬁind testate în probe de lungă durată,

posibilitate de ﬁxare la o gamă variată de suprastructuri.

41104

în condiţii grele de solicitare.

CĂRUCIOARE
Funcţionare lină şi rezistenţă minimă la înaintare, pe
parcursul întregii durate de viaţă a produsului.

CĂRUCIORUL CLASIC KBK
Pot ﬁ adăugate unităţi de ridicare – de ex. palane cu lanţ
cu viteză variabilă de ridicare sau echilibroare electrice.

Lagăre antifricţiune ce nu necesită ungere pe toată
durata de funcţionare. Role de ghidare laterale pentru o
deplasare lină, ca dotare standard. Design optim,
greutate proprie redusă.
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Un singur sistem care să vă satisfacă toate cerinţele
De la macarale simple pentru ateliere, la ansambluri extrem de complexe pentru fluxul de producţie,
sistemul uşor KBK Aluline reprezintă practic soluţia corectă pentru orice cerinţă, care vă permite să
proiectaţi aproape orice pod rulant suspendat sau sistem monoşină.

ÎNTOTDEAUNA CONFIGURAŢIA CORECTĂ
▪ Sistem monoşină pentru a conecta staţiile de lucru
▪ Macarale mono şi bigrindă pentru cerinţe de transport
în ariile deservite sau pentru sisteme complexe de
manipulare, cum ar ﬁ liniile pentru producţia de serie
▪ Echipament rigid de manipulare conectat la căi duble
de rulare sau macarale bigrindă
▪ Prelungirea macaralelor pentru a ﬁ utilizate în arii
imposibil de accesat până atunci - de ex. în apropierea
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liniilor de asamblare

Proﬁlele de aluminiu sunt ideale pentru combinaţiile cu
sistemele KBK din oţel proﬁlat – la un montaj ulterior.

ÎNTOTDEAUNA PROFILUL CORECT
Şase proﬁle de aluminiu în patru dimensiuni.
Pot ﬁ combinate cu instalaţii mai vechi prin
adaptoare. Proﬁlele au canale/fante compatibile.
Greutate proprie foarte mică, cu o rigiditate foarte

A12 A16

A18

A18-R*

A22

A22-R*

*cu linie de alimentare integrată

Distanţe între suspendări(mm)
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Pofil /Capacitate de încărcare (kg)

100

150

250

500

750

1000

A12

4.7

3.8

3.0

2.1

1.5

1.1

1250

1600

A16

7.1

5.8

4.5

3.2

2.4

1.8

A18

8.0

8.0

6.5

4.6

3.8

A22

8.0

8.0

8.0

6.0

5.0

2000

1.5

1.1

3.2

2.8

2.2

1.8

4.3

3.8

3.0

2.4
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mare. Distanţe mari între suspendări, până la 8 metri.

Manipulare simplă, sigură, ﬁabilă
şi productivă a materialelor
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Alegerea nu a fost
niciodată mai uşoară
DEMAG KBK ALULINE
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Liderul de piaţă lucrează pentru dumneavoastră
Astăzi, suntem liderul mondial de piaţă în sectorul sistemelor de macarale uşoare. Echipele noastre
de tehnicieni şi de service sunt recunoscute ca fiind cele mai experimentate din industrie.
Sistemul KBK este considerat a fi unul dintre cele mai bune în sectorul sistemelor de macarale modulare
din întreaga lume.
SUCCESUL,
DINTR-UN MOTIV ÎNTEMEIAT

SIGURANŢĂ, CALITATE
ŞI FIABILITATE MAXIMĂ

Niciun alt sistem nu a rezistat pe piaţă atât de mult,

Experţii Demag în instalaţii de ridicat reprezintă

niciun alt sistem nu poate îngloba atâta experienţă,

partenerul ideal, care vă asigură siguranţa, ﬁabilitatea

cu îmbunătăţiri constante, având la bază cercetarea

şi disponibilitatea sistemelor KBK. Vă oferim o gamă

şi dezvoltarea. Procesul de producţie al sistemelor KBK

largă de servicii de calitate care să acopere întregul

este întotdeauna unul inovativ. Şi ne testăm sistemele

ciclu de viaţă al instalaţiilor. Dintr-o singură sursă.

noastre de macarale în cele mai grele condiţii,

Acelaşi lucru se aplică şi pentru macarale, palane,

înainte ca acestea să iasă pe poarta fabricii. Toate

dispozitive de manipulare sarcini şi alte componente

acestea se aplică şi pentru KBK Aluline – doar

conexe ale mărcii Demag şi a altor produse livrate de

cărucioarele sunt supuse unor teste care însumează

alţi producători.

2.500 kilometri.
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OBIECTIVUL NOSTRU
Vă puteţi concentra strict pe afacerea
dumneavoastră - având certitudinea că
instalaţiile sunt fiabile, eficiente şi
funcţionează fără avarii sau defecţiuni.
Vă oferim tot ceea ce vă doriţi: o reţea
globală, de mari dimensiuni, de servicii,
tehnicieni de service înalt calificaţi şi
un sistem logistic de piese de schimb
extrem de eficient.

50 DE ANI DE EXPERIENŢĂ ÎN
SOLUŢII INOVATOARE
În 1963, am creat un nou sector de macarale
cu kitul nostru de construcţie KBK care a
revoluţionat piaţa macaralelor. Sistemul modular
uşor pentru macarale a schimbat procesele de
producţie, practic în toate sectoarele industriale.
Le-a făcut mai sigure, mai proﬁtabile şi, pentru
prima oară, le-a oferit clienţilor modularitate maximă,
ﬂexibilitate şi ergonomie în funcţionare, marcând
începutul unei poveşti unice de succes. Am dobândit
peste 50 de ani de experienţă în sisteme KBK, ceea
ce reprezintă o garanţie că vi se oferă o expertiză
fără egal în domeniul siguranţei, ﬁabilităţii, eﬁcienţei şi
a unor soluţii inovative pentru transportul materialelor.
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Terex Corporation este unul dintre principalii furnizori de tehnologie
pentru instalaţii de ridicat, cu macarale industriale şi componente Demag.
Principala competenţă a grupului de afaceri Terex Material Handling constă
în dezvoltarea, proiectarea şi producţia de macarale, palane şi componente
de înaltă tehnică dar şi într-o viziune proactivă a asistenţei postvânzare şi
de service pentru aceste produse. Grupul de afaceri produce în 16 ţări de pe
cinci continente şi este prezent în peste 60 de ţări, ajungând la clienţi aflaţi
în peste 100 de ţări.

ELMAS SRL
B-dul Griviţei nr. 1y
500177 Braşov, România
Telefon: +40 268 308700
Fax:
+40 268 308705
Email: oﬃce@elmas.ro
www.podurirulante.ro

0214 EN/DE 213 691 44 701 IS 152
Nu ne asumăm răspunderea pentru eventuale erori, greşeli de tipar şi modificări tehnice.
Tipărit în România 0814 RO PP8047
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TEREX CORPORATION

