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Dommekrachten
 In twee uitvoeringen telkens met vaste of afneembare slinger.
Uitvoering [1]
•  met zelfremmende trapeziumslinger
•  onderhoudsvrij kegelwieldrijfwerk
•  constructie van vierkante buis, zuiver oranje RAL 2004
Uitvoering [2]
•  lasten worden opgetild vanaf 16 mm bodemvrijheid
•  belasting op slingerhoofd of op verstelbare hefklauw: 500 kg dynamisch, 

800 kg statisch
•  constructie van vierkante buis, verzinkt
•  extra uitrusting: Verlengingsset als montagehulp voor plafondwerk. 

Bereikbare hoogte min. 2000 mm max. 3200 mm, raster per 250 mm in 
te stellen.

Wandkabellieren
Met rechte tandwielen
Voor eenvoudige plaatsbesparende wandmontage, overeenkomstig de Duitse 
BGV D8 ter voorkoming van ongevallen. Naar keus met poeder coating in zuiver 
oranje RAL 2004 of verzinkt.
•  rechte tandwielen, zelfremmende veiligheidsslinger zonder terugslag met 

klapbare greep
•  lastdrukrem tegen ongewenste terugloop van de last
•  onderhoudsvrije, corrosiebestendige glijlagers
•  opgegeven trekkrachten gelden voor de eerste kabelpositie

Dommekrachten

Veiligheidsslinger met dubbele pal. Bij 
rechtsom draaien wordt de last opgetild, bij 
linksom draaien neergelaten. Zelfremmend, de 
last wordt in elke positie vastgehouden.

Veiligheidsratelslinger voor werkzaamhe-
den in beperkte ruimtes. Ook door het omhoog 
en omlaag bewegen van de ratelslinger kan de 
last opgetild en neergelaten worden, zonder een 
volledige omwenteling uit te voeren.

 Met heffende behuizing en naar keuze vaste of verstelbare klauw voor het hef-
fen van alle soorten lasten. Makkelijke, veilige bediening, lange levensduur . 
Bewezen veiligheidssysteem volgens de Duitse BGV D8 voorschriften ter voorko-
ming van ongevallen.
•  rechte tandwielen van gehard of warmtebehandeld staal
•  belasting op kop of klauw, klauw in 9 posities verstelbaar
•  grote, stabiele bodemplaat voor veilige stand
•  met poedercoating in gentiaanblauw RAL 5010

NIEUW:  Met versterkte hefklauw en stabielere voet

Trekbelasting kg 300 500 750 1000
Kabelhouder m / Ø mm 11 / 6 10 / 6,5 12 / 8 10 / 9
Heffing per slingerdraai 74 30 28 19
Slingerkracht daN 19 21 20 18
Plaatafmeting L x B mm 200 x 300 200 x 300 290 x 290 290 x 290
Gatafstand L x B mm / Ø mm 170 x 270 / 13 170 x 270 / 13 250 x 250 / 15 250 x 250 / 15
[1] Lier gelakt 949306 949317 949328 949339
(zonder kabel) --- --- --- ---
[2] Lier verzinkt 949248 949259 949281 949292
(zonder kabel) --- --- --- ---
Direct meebestellen
Kabel Lengte m / Ø mm 15 / 5 15 / 5 12 / 8 12 / 8
incl. lasthaak 949361 949372 949383 949394

--- --- --- ---

Uitvoering [1] [2]
Heflast kg 500 1000 3000 500
Heffing per slingerdraai mm 3 1,9 2,2 3
Slingerkracht daN 14 14 26 14
Bouwhoogte mm 500 525 670 650
Hefbew. mm 300 300 350 250
met vaste slinger 949463 949474 - 949532

--- --- ---
met afneembare slinger 949485 949496 949521 Verlengingsset

--- --- --- 949543 ---

Heflast kg 1500 3000 5000 10000
Heffing per slingerdraai mm 14 8 4 4
Slingerkracht daN 19 25 27 36
Normale heffing mm 360 375 350 300
Bouwhgte en klauw vast/instelbaar 725 725 / 720 725 / 720 800 / 792
Veiligheids- Klauw vast 530710 530711 530712 530713
slinger --- --- --- ---

Klauw instelbaar - 530714 530715 530716
--- --- ---

Veiligheids- Klauw vast 530717 530719 530720 530721
ratel- --- --- --- ---
slinger Klauw instelbaar - 530722 530723 530724

--- --- ---


