
POLON dźwig bez maszynowni POLON dźwig bez maszynowni

POLON jest rodziną dźwigów linowych bez maszynowni,
o udźwigu do 1000kg. W rozwiązaniu tym zastosowano
wciągarkę bezreduktorową, zapewniającą bardzo niski
pobór energii oraz niski poziom hałasu i wibracji. Specjalne
rozwiązania techniczne zapewniają łatwy montaż i obsługę
serwisową. Dzięki specjalnej konstrukcji, dźwig POLON
może być montowany w szybach wykonanych w różnych
technologiach i z użyciem różnych materiałów konstrukcyj-
nych. Maksymalna prędkość kabiny może osiągnąć 1,6 m/s,
co pozwala na stosowanie dźwigu POLON w budynkach o
dużym natężeniu ruchu. Duży wybór wystrojów i materia-
łów wykończeniowych, pozwala na dostosowanie dźwigu
do estetki obiektu.

Wykonania standardowe:
3 typy wystrojów kabin i osprzętu,
system sterowania z bogatymi
funkcjami diagnostyczno-kontrolnymi,
w pełni prefabrykowana instalacja
automatyki,
zgodność z podstawowymi wymaganiami
normy PN-EN81-71 dotyczącej dostosowania
dźwigów dla osób niepełnosprawnych.
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Udźwig 630kg 1000kg

Maksymalna wysokość podnoszenia 30 metrów

Minimalna głębokość podszybia (*) 1070 (1250**) 1070 (1250**)

Minimalna wysokość nadszybia (*) 3300 (3540**) 3300 (3540**)

Maksymalna prędkość 1,6 m/s

Linowanie 2:1

Sterowanie Do 4 dźwigów w grupie

Moc silnika 4,4 6,9

Szerokość drzwi Do 900mm Do 1000mm

Zalecana szerokość szybu (dla drzwi 900mm) (*) 1650 1650

Zalecana głębokość szybu (*) 1800/ (xxxx dla przelotu)

2500/ (xxxx dla przelotu)

Ilość wejść do kabiny 1 lub 2 (przelot na wprost)

Głębokość kabiny 1400 2100

Szerokość kabiny 1100 1100

(*) – w przypadku innych wartość prosimy o kontakt z działem konstrukcyjnym.

(**) – dla orędkości 1,6 m/s

Parametr POLON 630 POLON 1000
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Dodatkowe opcje:
dojazd do przystanku
po zaniku napięcia,
funkcje ograniczonego
dostępu do dźwigu,
funkcje zdalnego moni-
torowania i diagnozowa-
nia dźwigu,
możliwość wykonania
kabiny i drzwi
z przeszkleniami

(dźwig panoramiczny),
możliwość dostawy
wraz z samonośnym

szybem w konstrukcji
stalowej.
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Zdięcie pokazuje przykładowe wykonanie kabiny, informacje na temat dostępnych materiałów wykończeniowych znajdują się
w próbnikach materiałów wykończeniwwych

BASIC ELEGANCE PRESTIGE

POLON dźwig bez maszynowni


