
Elektrinė Grandininė Talė
ER2 Modelis
Iki 20 tonų

NAUJA!

10 metų garantija 

stabdžiams

Patvari, Saugi, 
lengva naudoti

Made in Japan!

Su dažnio keitikliu 
Tikslesnis            
krovinio valdymas


Naujas elektromagnetinis                     
stabdis 
Gersnis veikimas ir 
saugumas


Naujoviškas grandinės 
skriemulys 

Švelnesnis ir tylesnis 
darbas

Aukšta FEM klasifikacija
M6/3m su kėlimo galia iki 
500kg ir su dviem greičiais 

Sumažintas kėlimo 
grandinės dėvėjimasis

Puikus atsparumas ir 
patvarumas

www.miranga.lt

Garantija: 3 metų talės garantija ir 10 metų 
garantija jos stabdžių sistemai.
Garantija galioja tik jei darbo sąlygos, patikrinimų ir aptarnavimų 
intervalai yra vykdomi kaip nurodyta Naudojimosi instrukcijoje



- 400V / 50Hz

- Dažnio keitiklis talėms su dviem greičiais

- Kontaktorių valdymas talėms su vienu greičiu

- CH-Meter: darbo valandų ir paleidimų 
skaičiavimas

- Ergonomiškas valdymo pultas

- Elektromagnetinis stabdis

- Aukščio ribotuvai

- Brezentinis grandinės krepšys

- Nikeliuota kėlimo grandinė DAT (G 80) 
Standartas EN 818-7

- Apsauga nuo perkaitimo

- Anglies pluošto sąnkaba
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UAB Miranga

Ukmergės 369A

12142, Vilnius


+370 698 545 

info@miranga.lt

www.miranga.lt

Opcijos: 
- 500 V / Kontaktorių valdymas 
- 230 V / 50 Hz / 60 Hz, 3 fazės

- Motorizuotų vežimėlių guminiai buferiai

- Papildomas mechaninis stabdis 
- Elektrinis perkrovos ribotuvas

- Grasinė perkrovos signalizacija 

- Nuotolinis Radijo valdymas 
- Kintamo greičio valdymas 

- Aukščio ribotuvo jungiklis 
- Plieninis kėlimo grandinės konteineris 
- Vežimėliai: su el.pavara, su grandinine pavara, stumdomas

1 Talės pakaba: 
Pakabinimo kablys arba kilpa lengvai 
sumontuojama ir išmontuojama 
(išskyrus F-korpusą)

2 Aliuminio lydinio korpusas:  
Pakabinimo kablys arba kilpa lengvai 
sumontuojama ir išmontuojama 
(išskyrus F-korpusą)

3 Kėlimo grandinės krepšys:  
Brezentinis grandinės konteineris 

4 Kėlimo grandinė:  
Nikeliuota kėlimo grandinė DAT 
(G 80) Standartas EN 818-7

5 Mygtukinis valdymo pultas: 
Ergonomiškas dizainas, padidintas 
patvarumas
6 Prikabinimo kablys:  
360° pasisukantis, eliminuoja kėlimo 
grandinės susisukimą 

7 Išorinis ventiliatorius: 
Aliuminio lydinio variklio rėmas su 
ventiliatoriumi sumažina 
temperatūros kilimą atsirandantį dėl 
ilgo naudojimo

8 Elektromagnetinis stabdis: 
Stipri stabdymo jėga ir krovinio 
fiksacija 

9 Variklio termoapsauga: 
Jutiklis išjungia talę jei ji perkaista

10 Grandinės kreiptuvas: 
Unikali konstrukcija leidžia grandinei 
slysti labai lengvai

11 Pavara:  
Sraigtiniai krumpliaračiai veikia 
švelniai ir tyliai 

12 Frikcinė sankaba: 
Neseniai KITO sukurta kaip apsauga 
nuo perkrovos kuri nutraukia galios 
perdavimą iš variklio

13 Tiesioginis pajungimas 
Lengva prijungti ir atjungti su 
specialiais vidiniais gnybtais

14. Motovalandų ir pakėlimų 
skaitikliai integruoti į dažnio keitiklį 
Leidžia efektyviai kontroliuoti 
aptarnavimų intervalus

15 Galiniai pakėlimo ir nuleidimo 
išjungėjai: 
Išjunga variklį kai prikabinimo kablys 
pasiekia pakėlimo ir nuleidimo ribas

Pastba: KITO ir Miranga neprisiima atsakomybės už įrangos patvarumą jei nėra laikomasi Naudojimosi instrukcijose nurodytų darbo kultūros, saugos ir priežiūros reikalavimų.


