6.5.1.6

Přeprava
montážního nářadí

ZÁVĚSNÝ NOSIČ S VÍKEM
ZNSV 1000 A ZNSV 1000-2m
Užití a popis:
Závěsný nosič s víkem ZNSV 1000 a ZNSV 1000-2m je určen pro uložení drobného kusového a tyčového
materiálu do hmotnosti 1000 kg. Závěsný nosič je možno uzavřít víkem s možností uzamčení visacím zámkem.
Pro usnadnění manipulace (zvedání, doprava) jsou po obou stranách instalovány 3ks závěsných ok.
Nosiče je možno skladovat na sebe pouze na vodorovném a zpevněném základu. Ve spodní části nosiče
jsou podélně přivařeny 2ks profilů, které slouží ke zjednodušení při dopravě smykem po počvě.
Nosič je možno použít také v provedení „nářaďový a
materiálový fach“. Jeho využití se doporučuje jako vybavení pracovišť
příprav nebo rubání, kde bude sloužit zejména pro uložení nářadí „malé
mechanizace“, jako např. pneumatický šroubovák rázový 1“ (SRP 1700
KA), pneumatická pila přímočará (na železo) SS 150-280 BXK,
pneumatická pila řetězová (na dřevo) PPR 35 N, sbíjecí kladivo SK 9-5,
střihačka matic (oko uzavřené, otevřené) SMH 30 s hydraulickým
agregátem a podobně.

ZNSV 1000-2m

Základní technické údaje:
Typ
Nosnost
Hmotnost
Užitečný objem nosiče
Rozměry kontejneru (d x š x v)
Průměr závěsného oka
Typové označení:
ZNSV
1000

kg
kg
m3
mm
mm

ZNSV 1000
1 000
253,0
0,57
1 542x750x685
56

ZNSV 1000-2m
1000
259,6
0,66
2 042x789x688
56

ZNSV 1000, ZNSV 1000-2m
ZÁVĚSNÝ NOSIČ S VÍKEM
nosnost

Výrobek je zařazen do skupiny zařízení I, kategorie M2 (podzemní části dolů) dle Směrnice Evropského
parlamentu a Rady 94/9/ES-ATEX a splňuje podmínky pro použití v prostředích „nebezpečné atmosférické
podmínky 2“ dle EN 1127-2+A1, při splnění platných předpisů provozovatele.
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6.5.1.6

Přeprava
montážního nářadí

Závěsný nosič uzamykatelný s víkem ZNSV 1000-2m obsahuje toto montážní nářadí (příkladné provedení):
- šroubovák pneumatický rázový 1“ (SRP 1700 KA)
- pneumatická pila přímočará (na železo) SS 150-280 BXK
- pneumatická pila řetězová (na dřevo) PPR 35 N
- sbíjecí kladivo SK 9-5
- střihačka matic (oko uzavřené, otevřené) SMH 30 s hydraulickým agregátem
- ruční pneumatická pásová pila (na železo) RPP 100/2
- pneumatická vrtačka ruční PVN 42 K
- stříhačka vysokopevnostních řetězů (lan) ALAN 20.23

STŘÍHAČKA VYSOKOPEVNOSTNÍCH ŘETĚZŮ ALAN 20.23
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STŘIHAČKA MATIC SMH 30
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