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PROGRAM PRODUKCYJNY I SERWISOWY
Budowa i remont torów kolejowych,
manipulatory i narzędzia ręczne
KOEXPRO OSTRAVA, spółka akcyjna powstała w maju roku 1995 w postaci prywatnej spółki właścicieli czeskich, w ramach przemian
baz badawczo-rozwojowych zagłębi węglowych w Republice Czeskiej.
Spółka od początku swego istnienia przedstawiała na rynku dostawce narzędzi, maszyn i technologii, przeznaczonych dla górnictwa
węglowego („PROGRAM DLA KOPALŃ“). Program rozwojowy, produkcyjny, handlowym i serwisowy był od początku skierowany na
dostawy produktów spełniających postanowienia Parlamentu Europejskiego i Directive 2014/34/EU-ATEX.
Niniejsze produkty i technologie można również stosować w petrochemii, gazownictwie, farmacji i następnych dziedzinach przemysłu,
wszędzie tam, gdzie stosowanie narzędzi, maszyn i technologii uwarunkowano spełnieniem postanowień EN 1127-2+A1, EN 13 463-1 i
następnych.
Drugim obszarem, do którego jest KOEXPRO OSTRAVA, spółka akcyjna kieruje swą uwagę, są środki techniczne do „BUDOWY I
REMONTU TORÓW KOLEJOWYCH“, które rozpoczeła spółka rozwijać i dostarczać od roku 2010 w zakresie płatności niniejszych
przepisów, nórm i postanowień Obwieszczenia SÚJ B 307/2002 i następnych.
Chodzi zwłaszcza o:
 Urządzenia manipulacyjne I transportowe umożliwiające transport i manipulacje z ciężarami podczas rekonstrukcji I napraw
torów kolejowych;
 narzędzia z silnikowym (spalinowym, elektrycznym, akumulatorowym) napędem do napraw i rekonstrukcji torów;
 narzędzia mechaniczne i narzędzia o napędzie akumulatorowym lub hydraulicznym dla mechanizacji prac pomocniczych.
Na podstawie certyfikacji Ośrodku technicznego dróg transportowych (TÚDC) jest działanie serwisowe spółki kolejno skierowywana do
serwisu ciągniętych pojazdów specjalnych w całkowitym zakresie od napraw poprzez kontrole techniczne do wykonywania rewizji.
Od swego powstania przedstawia spółka na rynku technologię „TRANSPORT RUROCIĄGOWY“,wykorzystując urządzenie i elementy
własnego „know how“przeznaczone do:
 wypełniania i zamykania przestrzeni pod powierzchnią (kuprz. sieci energetycznych i komunikacyjnych przeznaczonych do
likwidacji) technologiami bezwykopowymi;
 ochraonę rurociągu ułożonego w wykopach lub sztolniach za pomocą odpowiednich plastycznych mieszanin o odpowiednich
cechach mechaniczno-fizykalnych i chemicznych;
 eliminacji opadania przestrzeni, komunikacji itp. mieszaninami do wypełnianiao dokładnie definowanych parametrach za
stosowaniem wypełniania ćiśnieniowego za zżyciem pomp typoszeregu KOEXPRO KTX;
 przeciwpowodziowe, przeciwerozyjne i przeciw obsuwne systemy technologii PROTEX-K.
MASZYNY SPECJALNE I TECHNIKA MANIPULACYJNA“ przedstawia następną część programu rozwojowego i dostawczego spółki,
zwłaszcza środki techniczne, skierowane do manipulacji z materiałami w warunkach specjalnych i maszyny unikatne jak kuprz.:
 manipulatory pneumatyczne, hydrauliczne i akumulatorowe;
 specjalne pomosty manipulacyjne – ręcznie prowadzone;
 taśmy montażowe ze sterowaniem pneumatycznym i hydraulicznymi,
 specjalne urządzenia do przepomowywania,
 manipulacyjne wózki ręcznie prowadzone i następne.
Konstrukcja rozwojowa i projektowa ciągle pracuje na inowacjach niniejszych, rozwoju nowych narzędzi i środków manipulacyjnych o
większej wydajności i wartości dodatniej. Ośrodek „Produkcja i serwis“ zapewnia działalność serwisową dla narzędzi i techniki
manipulacyjnej szeregu zagranicznych i krajowych producentów jak kuprz. DEPRAG CZ a.s., PERMON s.r.o., BRANO, s.r.o.,
ENERPAC, WIRTH, AIRTOOL, etc.
Wyraziste inowacyjne działanie spółki podkreśla ta rzeczywistość, że większość środków technicznych i technologii, które przedstawiają
ofertę, zakłada się na własnym „know how“, przy czym są wykorzystywane projekty dotacyjne państwa czeskiego i EU wraz ze
współpracą WU (kuprz. VŠB TU Ostrava), AV ČR (kuprz. AV-ÚH Praha), VUT Brno, itp.

KOEXPRO OSTRAVA, akciová společnost
U Cementárny 1303/16
703 00 Ostrava - Vítkovice
IČ: 60793121
Etika a slušnost – zásady uplatňované v obchodních vztazích KOEXPRO OSTRAVA, a.s.

Tel.: +420 595 782 251-2
Fax: +420 595 782 250
e-mail: koexpro@koexpro.cz
http://www.koexpro.cz

13.1.4.11

Wyroby dla
transportu kolejowego

URZĄDZENIE DO TRANSPORTU SZYN
ZPK

Podwozie
P ZPK

Rama R ZPK

ZABEZPIECZENIE RAMY
R ZPK

ZABEZPIECZENIE PODNOŚNIKA
Z ZPK Z TOREM JEZDNYM

URZĄDZENIE DO TRANSPORTU SYN ZPK
- WYKONANIE KOMPLETNE Opis i stosowanie:

Podstawowe dane techniczne:

Urządzenie ZPK jest przeznaczone do transportu i układania szyn
kolejowych. Zestaw składa się z w 3 szt. podwozi P, 3 szt. ram R i 3 szt.
podnośników Z. Jest przeznaczone transportu i pracy z szynami o długości 25 m.
Zaletami niniejszego urządzenia jest prosta konstrukcja, niezawodność, oraz prosta
naprawa.

Typ

Urządzenie składa się z trzech części:
Podwozie P ZPK, Rama R ZPK, Podnośnik Z ZPK (Z ZPK.1)
Za pomocą ramy z podnośnikiem można wymieniać pojedyńcze szyny.
Podnośnik porusza się po ramie i za pomocą samozaciskujących uchwytów trzyma
główkę szyny. Po podniesiemiu jej na odpowiednią wysokość można ją przemieścić
w pożądane miejsce.
Urządzenie można dostarczyć jak w wykonaniu kompletnym ZPK,
tak i w pojedyńczych częściach (podwozie P ZPK, rama R ZPK i podnośnik Z
ZPK). Podnośnik Z ZPK z łańcuchem wałkowym można według życzenia
klienta zamienić za podnośnik Z ZPK.1 z łańcuchem ogniwowym Zaletą tego
rozwiązania jest łatwiejsza i szybsza manipulacja z kołem sterowania zamiast
mechanizma dźwigniowego.

KOEXPRO OSTRAVA, a.s.
U Cementárny 1303/16
703 00 Ostrava – Vítkovice, Republika Czeska
tel./fax: +420 596 633 923
http:// www.koexpro.cz; e-mail: koexpro@koexpro.cz

Podnosnik
Z ZPK.1

Podnosnik
Z ZPK

ZPK

Rozstaw toru
1 435 mm
Średnica koła jezdnego
250 mm
Całkowita masa
410,0 kg
Nośność podwozia
3 000,0 kg
Liczba transportowanych szyn
4 ks
Całkowite wymiary (sz x w x dł): 2 085 x 1 470 x 965 mm
Typ

Rama + podnośnik

Długość
Wysokość
Szybkość jazdy
Masa
Nosnost

2 085 mm
1 021 mm
-1
0,52 m.min
79,0 kg
750,0 kg

„KOEXPRO SILESIA“ Sp. z o.o.
ul. Józefowska 6
40 140 Katowice, Polska
tel./fax: +48 (32) 370 13 23
e-mail: koexpro@poczta.onet.pl
CODE OS 01/2018
KX 1981 (P - KX 1970, R - KX 1967, Z – KX 1943)
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NOWOŚĆ

Wyroby dla
Transportu kolejowego

PODNOŚNIK MANEWROWY
Z ZPK.1

Z ZPK.1
Opis i stosowanie:
Podnośnik manewrowy Z ZPK.1 jest przeznaczony do manipulacji,
ładowania i wyładowywania taśm kolejowych. Podnośnik porusza si po ramie
i za pomocą kleszczy samozaciskowych umożliwia przemieszczać szyny w
wymagane miejsce. Podnośnik zapewnia podnoszenie i opuszczanie (kierunek
pionowy) zawsze jednej szyny. Jest sterowany r cznie – mechanicznie za
pomocą koła sterowania.
Podnoszenie i opuszczanie jest wykonywane za pośrednictwem
mechanizma grzechotkowego łańcuchem ogniwowym, zakończonym
kleszczami samozaciskowymi do których upina si główka szyny. Szyna jest
podczas podnoszenia / opuszczania zabezpieczana przez zapadk i koło
zapadkowe.

Základní technické údaje:
Typ

Z ZPK.1

Nośność
Liczba strumieni nośnych
Max. siła sterowania na kole
Szybkość podnoszenia
Całkowita długość
Całkowita szerokość
Całkowita wysokość
Znamionowa długość łańcucha
Masa

750,0 kg
1
230 N
0,7 m/min
473 mm
331 mm
599 mm
1 800 mm
22,7 kg

Podnośnik służy do poziomego kierunku ruchu po parze U - profili,
który jest wykonywany za pomocą r cznego koła obrotowego. Poprzez
urządzenie umieszczone poza kołem poprzecznego ruchu można podnožník
uregulować w każdym miejscu „cewowanego“ U - profilu.

KOEXPRO OSTRAVA, a.s.
U Cementárny 1303/16
703 00 Ostrava – Vítkovice, Republika Czeska
tel./fax: +420 596 633 923
http:// www.koexpro.cz; e-mail: koexpro@koexpro.cz

„KOEXPRO SILESIA“ Sp. z o.o.
ul. Józefowska 6
40 140 Katowice, Polska
tel./fax: +48 (32) 370 13 23
e-mail: koexpro@poczta.onet.pl
CODE OS 01/2018

KX 2054

13.1.4.31

Wyroby dla
transportu kolejowego

WÓZEK MANIPULACYJNY
VM 1000 AL I JEGO ODMIANY

NOWOŚĆ

VM 1000 AL

Opis i stosowanie:
Wózek manipulacyjny VM 1000 AL (dalej tylko wózek) jest
urządzeniem przeznaczonym do ręcznego transportu ładunku lub narzędzi
po torach kolejowych. Jest przeznaczony przeważnie dla brygad
remontowych do transportu narzędzi i materiałów w miejsce usterki lub
naprawy.
Rama wózka jest wyprodukowana ze zamkniętego kształtownika,
platforma z aluminiowej blachy nośnej. Wózki wyposażono w koła
polyamidowe o wyższej nośności i w ręcznie sterowany hamulec
parkowania. Polyamidowe koła zabraniają zwarciu pomiędzy szynami.
Uchwyt do ręcznego ciśnięcia
Wózek manipulacyjny VM 1000 AL posiada jednakową platformę,
która jest ponadto wzmocniona dodatnimi aluminiowymi kształtownikami.
Jest dlatego przeznaczony do nośności max. 1 000 kg. Ponadto jest wózek
wyposażony w ruchowy hamulec szczękowy. Niniejszy hamulec służy do
przyhamowania wózka podczas transportu na pochyleniu. Następnie jest
wózek standartowo wyposażony w cztery uchwyty dla łatwej manipulacji.

KOEXPRO OSTRAVA, a.s.
U Cementárny 1303/16
703 00 Ostrava – Vítkovice, Republika Czeska
tel./fax: +420 596 633 923
http:// www.koexpro.cz; e-mail: koexpro@koexpro.cz

Wózek można dostarczyć i w wymiarach
niestandartowych według wymóg klienta i wyposażony
w uchwyta boczne i elementami kotwienia.

Podstawowe dane techniczne:
Typ

VM 1000 AL

Max. nośność
Wymiar platformy
Rozestaw toru kolejowego
Całkowita masa

1000,0 kg
1 620 x 800 mm
1 435,0 mm
39,5 kg

„KOEXPRO SILESIA“ Sp. z o.o.
ul. Józefowska 6
40 140 Katowice, Polska
tel./fax: +48 (32) 370 13 23
e-mail: koexpro@poczta.onet.pl
CODE OS 01/2018

KX 1993
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Wyroby dla
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WÓZEK MANIPULACYJNY
VM 1000 AL I JEGO ODMIANY

NOWOŚĆ

VM 1000 AL
I JEGO ODMIANY

Opis i stosowanie:

Podstawowe dane techniczne:

Połączeniem dwóch wózków przez szybkozłącze powstaje wózek o
nośności 2000kg i wymiarach 1620x1600mm.

Typ

VM 1000 AL

Max. nośność
Wymiar platformy
Rozestaw toru kolejowego
Całkowita masa

1000,0 kg
1 620 x 800 mm
1 435,0 mm
39,5 kg

Podczas
stosowania
niniejszego
zestawu
jest
zabezpieczony hamulec parkowania jednego wózka w
odhamowanym, lub jest uchwyt jednago wózka demontowany.

spinką
stanie

Zaletą tego zestawu jest łatwy transport w tory, kiedy masa
każdej części zestawu nie przekroczy 40 kg i wózki po ładwym
odłączeniu można stosować samodzielnie.

KOEXPRO OSTRAVA, a.s.
U Cementárny 1303/16
703 00 Ostrava – Vítkovice, Republika Czeska
tel./fax: +420 596 633 923
http:// www.koexpro.cz; e-mail: koexpro@koexpro.cz

„KOEXPRO SILESIA“ Sp. z o.o.
ul. Józefowska 6
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tel./fax: +48 (32) 370 13 23
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Wyroby dla
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WÓZEK MANIPULACYJNY
VM 500 AL

VM 500 AL

Užití a popis:

Podstawowe dane techniczne::

Wózek manipulacyjny VM 500 AL (dalej tylko wózek) jest
urządzeniem przeznaczonym do transportu ładunków lekkich i narzędzi po
torach kolejowych. Jest przeznaczony zwłaszcza dla ekip naprawczych do
transportu narzędzi i materiałów w miejsce awarii lub naprawy.

Typ

VM 500 AL

Max. nośność
Wymiar podstawy
Rozestaw toru kolejowego
Całkowita masa

500,0 kg
1 620 x 800 mm
1 435,0 mm
29,0 kg

Rama wózka jest wyprodukowana ze wzmocnionego kształtownika
aluminiowego, podstawa jest z aluminiowej blachy nośnej. Jest wyposażony w
koła plastikowe, jedno koło posiada ręcznie sterowany hamulec parkingowy.
Kółka plastikowe zapobiegają spięciu pomiędzy szynami. Rękojeść do
ciśnięcia wózka przez obsługę ręczną jest wykonana z rurki aluminiowej, którą
można podczas transportu zdjąć. W stanie ruchowym jest w ramie
zabezpieczona przez zawleczki.
Wózek można dostarczyć i w wymiarach niestandartowych
według wymóg klienta i wyposażony w uchwyta boczne i elementami
kotwienia.

KOEXPRO OSTRAVA, a.s.
U Cementárny 1303/16
703 00 Ostrava – Vítkovice, Republika Czeska
tel./fax: +420 596 633 923
http:// www.koexpro.cz; e-mail: koexpro@koexpro.cz

„KOEXPRO SILESIA“ Sp. z o.o.
ul. Józefowska 6
40 140 Katowice, Polska
tel./fax: +48 (32) 370 13 23
e-mail: koexpro@poczta.onet.pl
CODE OS 01/2018
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WÓZEK RĘCZNY JEDNOSZYNOWY
VRJ 200 K, VRJ 200 AL

VRJ 200 K

VRJ 200 AL

Opis i stosowanie:

Podstawowe dane techniczne:

Ręczny wózek jednoszynowy VRJ 200 K i VRJ 200 AL (dalej tylko
wózek) jest urządzeniem manipulacyjnym przeznaczonym do transportu
narzędzi, urządzeń i maszyn po jednej szynie. Jest przede wszystkim
stosowany dla łatwiejszej manipulacji z narzędziami ciężkimi, służącymi do
napraw i rekonstrukcji torów kolejowych.

Typ

VRJ 200 K

Typ szyny
Max. nośność
Wymiar podstawy
Średnica kół jezdnych
Wymiary wewnętrzne
(bez uchwytów) sz x w x dł
Całkowita masa (bez uchwytów)
Typ

R 65, UIC 60 i mniejsze
200,0 kg
820 x 310 mm
75 mm

Wózek składa się z ramy, jego postawą jest blacha gr. 3 mm, zgięta
do wymaganego kształtu. Po obwodzie jest wzmocniony kształtownikami
rurowymi 4 HR. Jazdę po szynie zapewniają dwa kółka odciężone z łożyskami
wymiarowymi dla wszystkich typów stosowanych szyn. Następnie jest wózek
wyposażony w dwa uchwyty, które można użyć w kilkanaście pozycjach, kuprz.
wsadzeniem z góry do ciśnięcia ręcznego po szynie lub wsadzeniem z boku
dla zapewnienia stabilności wózka podczas postoju na szynie. Wymiary można
przerobić według wymóg klienta. Wózek VRJ 200 K jest spawany i
wyprodukowany ze stali węglowej konstrukcyjnej, wózek VRJ 200 AL
wyprodukowano ze zlewów aluminiowych. Platforma jest przysposobiony do
nośności maxymalnej 200 kg.

KOEXPRO OSTRAVA, a.s.
U Cementárny 1303/16
703 00 Ostrava – Vítkovice, Republika Czeska
tel./fax: +420 596 633 923
http:// www.koexpro.cz; e-mail: koexpro@koexpro.cz

Typ szyny
Max. nośność
Wymiar podstawy
Średnica kół jezdnych
Wymiary wewnętrzne
(bez uchwytów) sz x w x dł
Całkowita masa (bez uchwytów)

360 x 170 x 920 mm
20,8 (19,6) kg
VRJ 200 AL
R 65, UIC 60 i mniejsze
200,0 kg
870 x 360 mm
75 mm
575 x 790 x 913 mm
12,9 (12,3) kg

„KOEXPRO SILESIA“ Sp. z o.o.
ul. Józefowska 6
40 140 Katowice, Polska
tel./fax: +48 (32) 370 13 23
e-mail: koexpro@poczta.onet.pl
CODE OS 01/2018

KX 1987, KX 1995
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Wyroby dla
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WÓZEK Z ŻURAWIEM
VSJ 1

VSJ 1

Opis i stosowanie:
Wózek z żurawiem VSJ 1 (alej tylko wózek) jest urządzenie
sterowane ręcznie, proste do demontażu, przeznaczone do prac
serwisowych lub transportu narzędzi i ciężarów do masy 1000 kg po torach
kolejowych o rozestawu 1435 mm. Wózek jest przeznaczony dla ruchu po
szynach maxymalnie do szybkości chodzenia.
Wózek składa się z aluminiowego wózka VM 1000 AL
wyposażonego w koła plastikowe z hamulcem parkowania i ruchowym.
Żuraw o konstrukcji lekkiej jest wyposażony w ramię wysuwne, ręczny
kołowrót linowy, ręczny podnośnik hydrauliczny. Żuraw jest obrotowy o 360°.
Żuraw jest wsadzony w spawaną belkę kotwiczącą, która jest na
krawędziach wyposażona w płyty. Do płyt są przyłożone kształtowniki, które
są poprzez ręczne szybkozłącze uchwyconą do ramy wózka. Podczas
manipulacji z żurawiem w kształtowniki wkłada się szczęki samozaciskające,
służące do uchwycenia wózka do główki szyny. Wózek jest przeznaczony
przeważnie dla brygad naprawczych do transportu narzędzi i materiałów w
miejsce usterki lub naprawy. Żuraw służy do manipulacji transportowanych
ciężarów w miejscu naprawy, ładowania lub rozładowywania.

KOEXPRO OSTRAVA, a.s.
U Cementárny 1303/16
703 00 Ostrava – Vítkovice, Republika Czeska
tel./fax: +420 596 633 923
http:// www.koexpro.cz; e-mail: koexpro@koexpro.cz

Podstawowe dane techniczne:
Typ

VSJ 1

Max. nośność podwozia
Wymiary platformy
Rozestaw torów kolejowych
Nośność żurawia podczasi
max. wysuniętym ramieniu
Suw wózka

1 000,0 kg
1 620 x 800 mm
1 435 mm

Masa podwozia
Masa żurawia
Masa belki kotwiącej
Masa 4 szczęk samozaciskających

39,5 kg
50,5 kg
45,0 kg
12,0 kg

Masa całkowita

147,0 kg

240,0 kg
370 mm

„KOEXPRO SILESIA“ Sp. z o.o.
ul. Józefowska 6
40 140 Katowice, Polska
tel./fax: +48 (32) 370 13 23
e-mail: koexpro@poczta.onet.pl
CODE OS 01/2018

KX 2047
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WÓZEK MANIPULACYJNY Z PANTOGRAFEM
I AGREGATEM VMPA 1

NOWOŚĆ

WZOROWE WYKONANIE
Z ZAKRĘTAKIEM HYDRAULICZNYM

VMPA 1

Opis i stosowanie:

VMPA 1

Wózek manipulacyjny z pantografem a agregatem VMPA 1 (dalej tylko
wózek) jest urządzeniem przeznaczonym do łatwiejszej manipulacji, podczas
stosowania ręcznych narzędzi hydraulicznych jak wiertarki, i zakrętaki podczas
napraw torów kolejowych. Podstawą wózka jest przeróbka wózka
manipulacyjnego VM 500 AL, na którym są w rogach czołowych umieszczone
uchwyty pantografa. Pantograf jest wyposażony w ręczną regulacje sztywności
sprężyn zwrotnych i jest ułożony w dwóch łożyskach kulkowych. Pantograf można
w prosty sposób przemieścić z jednego uchwytu w drugi. W pantografu znajduje
się uchwyt do włożenia narzędzia hydraulicznego. Samodzielnym źródłem energii
jest kuprzykładu agregat hydrauliczny Hycon HPP13.
Rama wózka jest wyprodukowana z kształtownika aluminiowego,
platforma z blachy aluminiowej. Wózki wyposażono w koła plastikowe
z podwyższoną opornością i ręcznie sterowany hamulec parkowania. Koła
plastikowe bronią zwarciu pomiędzy szynami. Wszystkie elementy wózka można
podczas transportu prosto zdjąć. Wózek jest przeznaczony przeważnie dla
brygad naprawczych podczas napraw lub budowy torów kolejowych wszędzie
tam, gdzie nie znajduje się odpowiednie źródło energii so napędu narzędzia
ręcznego.

Podstawowe dane techniczne:
Typ

VMPA 1

Max. nośnośćt
Wymiar platformy
Rozestaw torów kolejowych
Suw pantografa
Wydajność agregata
Max. ciśnienie
Max. przepływ
Max. moment dokręcania

500,0 kg
1 620 x 800 mm
1 435,0 mm
400 mm
9,7 kW
15 MPa
-1
30 l.min
2 800 ± 10% Nm

Masa podwozia
Masa pantografa
Masa agregáty
Masa zakrętaka HPU 3501.1

37,0 kg
7,0 kg
81,0 kg
19,5 kg

Całkowita masa

44,0 kg

Wózek można dostarczyć i w wymiarach niestandartowych
według wymóg klienta i wyposażony w uchwyta boczne i elementami
kotwienia.

KOEXPRO OSTRAVA, a.s.
U Cementárny 1303/16
703 00 Ostrava – Vítkovice, Republika Czeska
tel./fax: +420 596 633 923
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13.1.4.21

Wyroby dla
transportu kolejowego

WÓZEK JEDNOSZYNOWY
Z PANTOGRAFEM VJP 1K

VJP 1K

VJP 1K – wzorowe wykonanie z URM-1K
(zakrętak udarowy silnikowy)
Opis i stosowanie:

Podstawowe dane techniczne:

Wózek jednoszynowy z pantografem typ VJP 1K (dalej tylko wózek)
jest przeznaczony jak unośnik i środek manipulacyjny do pracy z silnikowo
napędzanym zakrętakem udarowym lub wiertarką. Pantograf umożliwia
obracanie narzędziem w obie strony szyn do koniecznej odległości dla
prostokątnego wsadzenia narzędza roboczego nad podkład. Wraz z tym
sprężyny pantografa podnoszą narzędzie silnikowei przez to obniżają wysiłek
obsługi podczas pracy do minimum. Do wózka jest przymocowane
odejmowaną ramie wyważenia z jezdnym wałkiem, do zapewnienia równowagi
podczas obracania pantografem. Stosowanie wózka jest zwłaszcza podczas
budowy i remontu torów kolejowych.

Typ

VJP 1K

Optymalna masa narzędzia
Suw pantografa
Rozestaw toru kolejowego
Wymiary wózka sz x w x dł
(w pozycji transportowej)
Masa wózka
Całkowita masa

16 - 19 kg
400 mm
1 435 mm
104 x 355 x 1 024 mm
12,3 kg
19,8 kg

Wózek typu VJP 1K się odznacza pierwszorzędnym wkładem do
obniżenia trudu obsługi, łatwej manipulacji i bezpieczeństwa.

KOEXPRO OSTRAVA, a.s.
U Cementárny 1303/16
703 00 Ostrava – Vítkovice, Republika Czeska
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13.1.14.3

Narzędzia spalinowe

SPALINOWY ZAKRĘTAK UDAROWY
URM-1K

VJP 1K – wzorowe wykonanie z URM-1K
(zakrętak udarowy silnikowy)

URM-1K

Opis i stosowanie:

Podstawowe dane techniczne:

Spalinowy zakrętak udarowy URM-1K (dalej tylko zakrętak) jest
urządzeniem ręcznym przeznaczonym do przykręcania i obluzowywania śrub
łubkowych, śrub i nakrętek kuprz. podczas remontu torów kolejowych, podczas
budowy nowych torów i wszędzie tam, gdzie trzeba dokręcać lub obluzowywać
połączenia gwintowe.

Typ

URM-1K

Silnik o pojemności
Wydajność silnika
Max. moment przykręcania
Obroty czworboka wyjściowego
Czworbok wyjściowy
Wymiary sz x w x dł
Masa całkowita

53 cm
2 kW
1 900 ± 10% Nm
-1
1 200 ± 10% ot.min
1"
280 x 380 x 650 mm
18,9 kg

Zakrętak jest napędzany przez lekki, powietrzem chłodzony
dwusuwowy jednocylindrowy silnik benzynowy poprzez przekładnie
rewerzacyjną, która rozkręca mechanizm udarowy z czworbokiem wyjściowym
o wielkości 1“. Zakrętak jest wyposażony w ochronną ramę przeciwdrganiową,
która zarazem zapewnia łatwą manipulacje. Zakrętak jest wyposażony w ciągłą
regulację obrotów i elektroniczne wyłączanie ruchu silnika. Zakrętak się
odznacza niską masą, optymalną wydajnością, stosowaniem zmiennym w
miejscach, gdzie nie znajduje się inne źródło energii, łatwą manipulacją i łatwą
obsługą.

KOEXPRO OSTRAVA, a.s.
U Cementárny 1303/16
703 00 Ostrava – Vítkovice, Republika Czeska
tel./fax: +420 596 633 923
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13.1.14.2

Narzędzia silnikowe

SILNIKOWA WIERTARKA SZYN
VKM-1K

VKM-1K Z UCHWYTEM DO SZEROKOSTOPKOWYCH
SZYN WRAZ Z URZĄDZENIEM DO WYPŁUKIWANIA

AKCESORIA – UCHWYT DO SZYN RÓWKOWYCH

Opis i stosowanie:

Podstawowe dane techniczne:

Silnikowa wiertarka do szyn VKM-1K (dalej tylko wiertarka) jest
narzędziem ręcznym przeznaczonym do wiercenia otworów o średnicy 10 – 31
mm w szyjkę szyny, kuprzykładu podczas remontu, naprawach awaryjnych
torów kolejowych, podczas budowy nowych torów i wszędzie tam, gdzie
powstaje zapotrzebowanie wiercenia w szyjce szyny.

Typ

VKM-1K

Wydajność silnika
Średnica wiertła
Stoper wiertła
Obroty wrzeciona maxymalne
Wymiary sz x w x dł
Całkowita masa

1,2 kW
10 - 31 mm
Weldon 19 (3/4“)
-1
270 ± 10% ot.min
650 x 230 x 250 mm
20,0 kg

Wiertarka jest napędzana poprzez czterosuwowy jednocylindrowy
silnik benzynowy chłodzony powietrzem, poprzez czołowo-stożkową
przekładnie, która obraca wrzecionem wiertarki. Wiertarka jest wyposażona w
ciągłą regulacje ustawienia obrotów. Wiertarka jest wyposażona w dośrodkowe
wypłukiwanie narzędzia. Częścią wiertarki jest uchwyt do szyny i urządzenie
wypłukiwania. Wiertarka posiada niska masę, cichy chod, użyciem wariabilnym
w miejscach, gdzie nie jestdostępne inne źródło energii, łatwą manipulacje i
jest łatwa do obsługi.
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13.1.14.5

Narzędzia silnikowe

ELEKTRYCZNY MŁOT WIBRACYJNY
KVE-1K
Akcesoria:
A) Rozdzielacz do podłączenia 4szt urządzeń do podbijania

NOWOŚĆ

B) centrála elektryczna NTC TRT 5,5

KVE-1K
KVE-1K

Opis i stosowanie:

Podstawowe dane techniczne:

Silnikowy młot wibracyjny KVM-1K (dalej tylko młot) jest narzędziem
ręcznym przeznaczonym do podbijania podkładu żwirowego pod podkładami
kolejowymi podczas napraw i remontu torów kolejowych.

Typ

KVE-1K

Wydajność silnika
Napięcie ruchowe
Moc uderzeń
Obroty silnika
Wymiary sz x w x dł
Masa całkowita

550 W

Chodzi o młot z dokładnym i niezawodnym wibratorem o
pierwszorzędnych cechach technicznych, jest młotem o najniższej masie
pomiędzy młotami na rynku.

3x230 V lub 3x400 V

2,6 kN
-1
2 800 ot.min
200 x 595 x 1 250 mm
21,0 kg

Młot jest stosowany w zestawie. Jeden zestaw do podbijania składa
się z na podbíjecí souprava se skládá z 2 lub 4 młotów, rozrządu i generatora
spalinowego – benzynowego.

KOEXPRO OSTRAVA, a.s.
U Cementárny 1303/16
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12.2.1.2

Podnośniki

PODNOŚNIK HYDRAULICZNY
ZH 2/10t.1

ZH 2/10t.1

Opis i stosowanie:

Podstawowe dane techniczne:

Podnośnik hydrauliczny ZH 2/10t.1 (dalej tylko podnośnik) jest
urządzeniem przeznaczonym do krótkiego podniesienia i stabilizacji pionowej
szyn podczas manipulacji w ramach rekonstrukcji transportowych torów
kolejowych. Podnośnik jest zestawiony z hydraulicznego siłowniki roboczego
z pojemnikiem olejowym, pompy z śrubą zaworu. Niniejsze jest umieszczone
na bloku rozdzielczym. Częścia podnośnika jest rękojeść i ręczna dźwignia
sterowania. Wszystko razem jest umieszczone na wspólnej podstawie, która
przedstawia płaszczyznie oporową do przechwycenia siły ciśnieniowej.

Typ

ZH 2/10t.1

Temperatura środowiska
Max. suw siłowniki roboczego
Masa

-30 do +60 °C
80 mm
17,5 kg

Podnośnik jest przeznaczony zwłaszcza do podnoszenia szyn
podczas napraw i remoncie, resp. przy układaniu i stabilizacji szyn podczas
nowej budowy. Temu celu odpowiadają wymiary urządzenia, i to konkretnie
jego mala szerokość i wysokość, które umożliwiają jego wsunięcie pomiędzy
podkłady szyn. Zaletą podnośnika jest rzeczywistość, że podczas nośności
znamionowej 2t (dla podnoszenia) jest zapewniona całkowita nośność
statyczna 10t (nośność pasywna od obciążenia zewnętrznego i wewnętrznego
przez środek transportu).

KOEXPRO OSTRAVA, a.s.
U Cementárny 1303/16
703 00 Ostrava – Vítkovice, Republika Czeska
tel./fax: +420 596 633 923
http:// www.koexpro.cz; e-mail: koexpro@koexpro.cz

Nośność znamionowa podczas podnoszenia: 2 t
Nośność znamionowa podczas obciążenia max.: 10 t
Siła na dźwigni podczas podnoszenia ciężaru: 150 N
Wymiary zewnętrzne (sz x dł x w) wraz z dźwignią:
200 x 642 x 161 mm
Ciecz ruchowa: olej hydr. kuprz. VG 46

„KOEXPRO SILESIA“ Sp. z o.o.
ul. Józefowska 6
40 140 Katowice, Polska
tel./fax: +48 (32) 370 13 23
e-mail: koexpro@poczta.onet.pl
CODE OS 01/2018
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12.2.1.3

Podnośniki

HYDRAULICZNY PODNOŚNIK KOLEJOWY 8t
ZKH 8t, ZKH 8t.1

ZKH 8t

ZKH 8t. 1

Opis i stosowanie:
Hydrauliczny podnośnik ZKH 8t i ZKH 8t.1 (dalej tylko podnośnik)
jest urządzeniem, które jest przeznaczone zwłaszcza do krótkiego
podniesienia i stabilizacji pionowej podczas manipulacji w ramach napraw i
rekonstrukcji transportowych torów kolejowych. Zupełnie nowy system
uchwycenia podnoszonej szyny umożliwia obsłudze prosty dostęp do
podnoszonej szyny bez konieczności odkopywania łoża kolejowego.
Podnoszenie szyny (ciężaru) można wykonywać na stopie lub górnej
płaszczyznie podczas równej nośności znamionowej 8t.

Niniejszy hydrauliczny podnožník kolejowy jest
następnym z szeregu wyrobów produkowanych przez firmę
KOEXPRO OSTRAVA a.s. przeznaczonych do remontu i
rekonstrukcji torów kolejowych.

Podnośnik jest zestawiony z ruchowego cylindra hydraulicznego,
korpusu podnośnika, ręcznej odejmującej dźwigni sterowaniai i śruby zaworu.
Wszystko jest umieszczone na wspólnej podstawie, która przedstawia
płaszczyzne oparciową do przechwycenia mocy ciśnienia i momentu zginania.
Konstrukcja podnośnika jest doskonale chroniona przez pocynkowanie
galwaniczne. Serwis gwarancyjny i pozagwarancyjny zapewnia po cały okres
żywotności firma produkcyjna KOEXPRO OSTRAVA, a.s.

Suw
Temperatura środowiska
Wymiary zewnętrzne (sz x dł x w)

KOEXPRO OSTRAVA, a.s.
U Cementárny 1303/16
703 00 Ostrava – Vítkovice, Republika Czeska
tel./fax: +420 596 633 923
http:// www.koexpro.cz; e-mail: koexpro@koexpro.cz

Podstawowe dane techniczne:
Typ

ZKH 8t / ZKH 8t.1

62 mm / 120 mm
-30 do +60 °C
180 x 240 x 175 mm /
200 x 313 x 265 mm
Masa
18,45 kg / 25,5 kg
Nośność znamionowa podczas podnoszenia: 8 t
Nośność znamionowa podczas max. obciążenia: 8 t
Ciecz ruchowa: hydr. olej kuprz. VG 46
„KOEXPRO SILESIA“ Sp. z o.o.
ul. Józefowska 6
40 140 Katowice, Polska
tel./fax: +48 (32) 370 13 23
e-mail: koexpro@poczta.onet.pl
CODE OS 01/2018
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12.2.1.6

Podnośniki

HYDRAULICZNE PODNOŚNIKI
KOLEJOWE DPG-K

NOWOŚĆ

DPG-10/200 K

DPG-10 K

DPG-12 K

Opis i stosowanie:

Podstawowe dane techniczne:

Podnośniki hydrauliczny z oznakowaniem DPG swą konstrukcją
wychodzą z przez dziesiątki lat produkowanych i w praktyce sprawdzonych
podnośników przydatnych do stosowania kolejowego.

Typ
Nośność na głowicy
Nośność na stopach
Suw cylindra
Masa
Wymiary dł x sz x w

DPG-10 K / DPG-10/200 K
10 t
8t
100 mm / 200 mm
21 kg / 26 kg
380 x 190 x 245 mm
380 x 190 x 345 mm

Typ
Nośność na głowicy
Nośność na stopach
Suw cylindra
Masa
Wymiary dł x sz x w

DPG-12 K / DPG-18 K
12 t / 18 t
10 t / 15 t
150 mm
26 kg / 27,0 kg
380 x 170 x 670 mm
380 x 190 x 288 mm

Typ
Nośność na głowicy
Nośność na stopach
Suw cylindra
Masa
Wymiary dł x sz x w

DPG-20/175 K
20 t
22 t
175 mm
30 kg
400 x 170 x 687 mm

Niniejsze urządzenie jest przeznaczone do krótkotrwałego udźwigu i
stabilizacji pionowej szyn podczas manipulacji w ramach rekonstrukcji torów
kolejowych.
Podnośnik jest dostarczany w kilka odmianach według udźwigu
lub wymiarów gabarytowych.

KOEXPRO OSTRAVA, a.s.
U Cementárny 1303/16
703 00 Ostrava – Vítkovice, Republika Czeska
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13.1.4.15

Wyroby dla
transportu kolejowego

DŹWIGNIOWYPODNOŚNIK SZYN
ZKP 1000 K

ZKP 1 000 K

ZKP 1 000 K – DETAL UCHWYCENIA
GŁÓWKI SZYNY O SZEROKIEJ STOPCE

Opis i stosowani:
Dźwigniowy podnośnik szyn ZKP 1000 K (dalej tylko podnośnik) jest
urządzeniem mechanicznym przeznaczonym do manipulacji ręcznej –
podnoszenia szyn podczas prac serwisowych na części górnej torów
kolejowych, kuprzykładu podczas zamiany podkładek absorbcyjnych pod stopą
szyny, zamianie podkładów, do manipulacji z szynami przy ustawieniu podczas
montażu itp. Podnośnik jest przeznaczony dla różnych typów szyn, zwłaszcza
UIC 60, S 49, R 65.
Podnośnik jest zestawiony z ramy, w której są zaczopowane dwie
nogi oporowe, dwa segmenty zaciskowe, dźwignia ręczna i dwie płyty
połączajace., które połączają segmenty z dźwignią. Podnośnik jest
umieszczony ponad główką szyny w miejscu podkładu. Nogi podnośnika są
stawiane na górną stronę podkładu. Przez opuszczania dźwigni podnośnika
dochodzi do opuszczania i wraz z tym do otwierania dwóch segmentów
zaciskowych. Przez przewracanie dźwigni podnośnika w drugą stronę
dochodzi do zaciskania segmentów i ich podnoszenia. Podczas podnoszenia
segmenty zaciskają główkę szyny i zabezpieczają szynę przeciw wypadnięiciu.

KOEXPRO OSTRAVA, a.s.
U Cementárny 1303/16
703 00 Ostrava – Vítkovice, Republika Czeska
tel./fax: +420 596 633 923
http:// www.koexpro.cz; e-mail: koexpro@koexpro.cz

Przez różne kombinacje zaczopowania otworów w
płytach, można osiągnąć różnych pożądanych podniesień. Po
obróceniu nóg podnośnika można podnośnik stosować i dla
szerszych systemów mocowania szyn do podkładów.
Ze względu na uniwersalność można podnośnik stosować
do różnych typów szyn, i różnego wykonania umocowania
szyn do podkładów i różnych typów podkładów.
Podstawowe dane techniczne:
Typ

ZKP 1000 K

Nośność znamionowa
Typy szyn
Suw maxymalny
Wymiary zewnętrzne sz x w x dł
Masa

1 000,0 kg
UIC 60, S 49, R 65
60 mm
75 x 1 200 x 380 mm
13,7 kg

„KOEXPRO SILESIA“ Sp. z o.o.
ul. Józefowska 6
40 140 Katowice, Polska
tel./fax: +48 (32) 370 13 23
e-mail: koexpro@poczta.onet.pl
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13.1.4.4

Przyrządy do transportu
kolejowego

PRZYRZĄD MANIPULACYJNY DO REKTYFIKACJI
ROZSTAWU TORÓW MPR 50 KN

NA ŻYCZENIE MOŻNAA
WYPRODUKOWAĆ Z IZOLACYJNĄ
OKŁADZINĄ JEDNEJ SZCZĘKI

MPR 50 kN

MPR 50 kN

Opis i stosowanie:

Podstawowe dane techniczne:

Przyrząd manipulacyjny do rektyfikacji rozstawu torów kolejowych
MPR 50 kN (dalej tylko przyrząd) służy do ustawiania rozstawu rówkowych lub
zwykłych szyn kolejowych przed umocowaniem do podkładów. Podstawowym
elementem jest dostosowany lewar grzebieniowy nośności 5 ton. Ruchoma i
pewna część zostały wydłużone i wyposażone w głowice, które nasuwają się
na gówkę szyn podczas ich rektyfikacji. Dostosowanie polega na podmianie
istniejącego jednostronnego mechanizmu podtrzymującego na mechanizm
dwustronny. Dźwignia sterowania jest pewna i nasunięta na czworobok
trzpieniu klamki. Dla zmiany kierunku obracania służy dźwignia z kołkiem
zabezpieczającym. Dwie sprężyny, z których jest jedna zawsze napięta i druga
luźna trzymają zapadkę w zębach rogatki i w taki sposób zabezpieczają
położenie dźwigni sterowniczej.

Typ

MPR 50 kN

Maks. siła przy rektyfikacji
Maks. siła na dźwigni ręcznej
Rozwarcie głowic
Maks. podnoszenie ruchomej głowicy
Masa włastna

50 kN
550 N
165 mm
360 mm
40,3 kg

Stabilna strona głowicy jest z wszystkich stron opatrzona
okładami (patrz. rysunek we fragmentu), które podczas wzajemnego
podłączenia taśm szynowych izoluje niniejsze urządzenie przeciw
przewodu prądu elektrycznego.

KOEXPRO OSTRAVA, a.s.
U Cementárny 1303/16
703 00 Ostrava – Vítkovice, Republika Czeska
tel./fax: +420 596 633 923
http:// www.koexpro.cz; e-mail: koexpro@koexpro.cz

Rozwarcie głowic przy zwiększaniu rozstawu: min. 1 125 max. 1 485 mm
Rozwarcie głowic przy zmieszaniu rozstawu: max. 1 815 min. 1 455 mm
Wymiary sz. x dł. min./maks. x wys.: 220x1 631/1 991x470
mm

„KOEXPRO SILESIA“ Sp. z o.o.
ul. Józefowska 6
40 140 Katowice, Polska
tel./fax: +48 (32) 370 13 23
e-mail: koexpro@poczta.onet.pl
CODE OS 01/2018
KX 1290

13.1.4.3

Wyroby do transportu
kolejowego

PODSTAWKA DO WYRÓWNYWANIA
VS 1

VS 1

Opis i stosowanie:

Podstawowe dane techniczne:

Podstawka do wyrównywania VS 1 (dalej tylko podstawka) jest
urządzenie, które służy do stabilizacji i ustawienia końców szyn przy ich
wzajemnym łączeniu (spawaniu). Podstawka jest przeznaczona do
dokładnego ustawiania wzyn typu S49, PH37, NT3 oraz ich odpowiedników.
Może być stosowane dla szyn z wykonaniem zwykłym lub rówkowym.

Typ

VS 1

Nośność
Maks. siła dla pionowego ustawiania
Maks. siła dla umocowania szyny
Rodzaj szyn
Masa własna

1 000,0 kg
10 kN
20 (2x) kN
S49, PH37, NT3
40,0 kg

Wysokość podnieszenia: 0  20 mm (można podwyżić)
Maks. siła dla obrócenia w poziomym kierunku: 20 (2x) kN
Wymiary zewnętrzne (min./maks.): 550/630 x 620x177 mm

KOEXPRO OSTRAVA, a.s.
U Cementárny 1303/16
703 00 Ostrava – Vítkovice, Republika Czeska
tel./fax: +420 596 633 923
http:// www.koexpro.cz; e-mail: koexpro@koexpro.cz

„KOEXPRO SILESIA“ Sp. z o.o.
ul. Józefowska 6
40 140 Katowice, Polska
tel./fax: +48 (32) 370 13 23
e-mail: koexpro@poczta.onet.pl
CODE OS 01/2018
KX 1164

13.1.4.16

Wyroby dla
transportu kolejowego

ZACISK GWINTOWY
SŠ 1 K A SŠ 2 K

SŠ 1 K

SŠ 2 K

Opis i stosowanie:

Podstawowe dane techniczne:

Zacisk gwintowy SŠ 1 K i SŠ 2 K jest środkiem upinającym
przeznaczonym do tymczasowego zabezpieczenia mocowania i stabilizacji
szyny podczas powstania uszkodzenia mechanicznego (szczeliny, pęknięcia,
złamania, itp) większością typu zmęczeniowego, za działaniem nadmiernych
deformacji lub extremalnych warunków klimatycznych.

Typ

SŠ 1 K / SŠ 2 K

Typ szyny
Max. moc upinania
(podczas momentu przykręcania)
Min. rozestaw upinania
Max. rozestaw upinania
Gwint śruby manipulacyjnej
Wymiary czwórboku śruby manip.
Wymiary zewnętrzne sz x w x dł
(zasunięta)
Masa

R 65, UIC 60 i mniejsza

Zacisk składa się z masywnego strzemiono, ogranicznika
statycznego i ruchomej śruby, przez którą jest wywoływana moc upinająca.
Szyna za użyciem zacisku i elementów stabilizujących jest w miejscu
krytycznym zabezpieczona w taki sposób, żeby był mozliwy w trybie
awaryjnym ruch transportu kolejowego podczas obniżenia szybkości. Zacisk
jest umieszczony pod uszkodzoną szyną pionowo do jej szyjki. Jest
wyprodukowany z węglowej stali konstrukcyjnej i powierzchnia chroniona
przeciw korozji. Zacisk można stosować do szyn typu R 65, UIC 60 i
mniejszych.

KOEXPRO OSTRAVA, a.s.
U Cementárny 1303/16
703 00 Ostrava – Vítkovice, Republika Czeska
tel./fax: +420 596 633 923
http:// www.koexpro.cz; e-mail: koexpro@koexpro.cz

21 500 N / 43 000 N
30 mm / 29 mm
150 mm / 155 mm
M 30 mm
46 mm / 36 mm
50 x 222 x385 mm /
130 x 186 x 393 mm
8,5 kg / 17,8 kg

„KOEXPRO SILESIA“ Sp. z o.o.
ul. Józefowska 6
40 140 Katowice, Polska
tel./fax: +48 (32) 370 13 23
http:// www.koexpro.eu, e-mail: koexpro@poczta.onet.pl
CODE OS 01/2018

KX 1988, KX 1999

13.1.4.27

Wyroby dla
transportu kolejowego

BELKA DO MANIPULACJI Z SZYNAMI
TYP TMK

TMK 1

NOWOŚĆ

TMK 2.2

Opis i stosowanie:

Podstawowe dane techniczne:

Belka do manipulacji z szynami TMK (dalej tylko belka), jest
przeznaczona dla manipulacji podwieszonej z pojedyńczymi szynami typu
kolejowego, o szerokości główki maxymalnie 75 mm. Nośność belki jest
podana w tabelce danych technicznych. Belka jest wykonana w taki sposób, że
można ją uchwycić szyny, ułożone z dostępem z obu stron min. 150 mm.
Belka jest na obu końcach wyposażona w unośniki szyn NK 1 K, do których
jest za głowice upinana szyna. Sczęki unośnika szyn są wyposażone w
ochrone plastikowe, które chronią szyny przed uszkodzeniem. Częścią belki
jest łańcuch podwójny z hakami i okiem do podwieszenia do urządzenia
podnoszącego (żuraw). Belka jest wyprodukowana z prostokątnego
kształtownika pustego.

Typ

TMK 1 / TMK 1.2

Nośność belki
Rozestaw unośników szyn
Szerokość głowicy szyny max..
Temperatura ruchowa
Liczba cykli
Całkowita masa

5 000 mm
75 mm
-20 do + 60 °C
20 000

Typ

TMK 2.2

Nośność belki
Rozestaw unośników szyn
Szerokość głowicy szyny max.
Temperatura ruchowa
Liczba cykli
Całkowita masa

2 000,0 kg
7 000 mm
75 mm
-20 do + 60 °C
20 000
cca 310,0 kg

Belkę można stosować podczas budowy lub naprawy torów
kolejowych, podczas magazynowania i innej manipulacji z szynami.

KOEXPRO OSTRAVA, a.s.
U Cementárny 1303/16
703 00 Ostrava – Vítkovice, Republika Czeska
tel./fax: +420 596 633 923
http:// www.koexpro.cz; e-mail: koexpro@koexpro.cz

1 500,0 kg / 2 000,0 kg

cca 183,0 kg / 220,0 kg

„KOEXPRO SILESIA“ Sp. z o.o.
ul. Józefowska 6
40 140 Katowice, Polska
tel./fax: +48 (32) 370 13 23
e-mail: koexpro@poczta.onet.pl
CODE OS 01/2018

KX 2015

12.1.4.1

Podośniki

KOLEJOWE PODNOŚNIKI ZĘBATKOWE
15-00-GHW A 15-01-GHW

15-00-GHW
Opis i stosowanie:
Kolejowe podnośniki korbowe wyposażone w specjalną stopę są przeznaczone do podnoszenia i manipulacji ciężaru podczas napaw
torów kolejowych. Cechy: zwięzla, prosta i praktycznie niezniszczalna konstrukcja, specjalno kształtowana stopa, która umożliwia bezpiecznie i
w prosty sposób ustawić podnośnik pomiędzy szyny i podkłady. Wielkość i ksztaut U stopy zapewnia stabilność podnośnika na nierównym
terenie, przez co są szyny podnoszone w prost sposób i bezpiecznie. Modyfikacje według wymóg użytkownika: stopa podnośnika może być
przysposobiony na zamówienie klienta, standartowo jest podnośnik korbowy wyposażony w korbę składaną, dźwigne (oznakowanie RKP). Na
życzenie klienta można podnośnik korbowy wyposażyć w inny typ korby (3 rodzaje korb).
Podstawowe dane techniczne:
Nośność (t)
Typ
Q1

Q2

15-00-GHW

2,5

1,75

15-00-GHW

5

3,5

15-01-GHW

10

7

15-01-GHW

16

11,2

Siła
sterowania
na korbie

Granice temperatury ruchowej -20° do 50°
1) Rękojeść w pozycji „korba“

N
380 1)
230 2)
550 1)
330 2)
540 1)
320 2)
730 1)
440 2)

Podstawowe wymiary (mm)

Masa

a

t

u

v

b
max

b1

q

h
min

L
min

r

Z

(kg)

215

160

250

64

315

200

55

75

735

275

345

21,0

240

160

250

64

335

200

70

85

765

275

360

24,0

255

190

280

50

365

200

80

90

795

300

345

40,0

291

190

280

50

420

280

90

160

900

300

320

68,0

2) Rękojeść w pozycji „dźwignia“

KOEXPRO OSTRAVA, a.s.
U Cementárny 1303/16
703 00 Ostrava – Vítkovice, Republika Czeska
tel./fax: +420 596 633 923
http:// www.koexpro.cz; e-mail: koexpro@koexpro.cz

„KOEXPRO SILESIA“ Sp. z o.o.
ul. Józefowska 6
40 140 Katowice, Polska
tel./fax: +48 (32) 370 13 23
e-mail: koexpro@poczta.onet.pl
CODE OS 01/2018

12.1.2.1

Podnośniki

PODNOŚNIKI ZĘBATKOWE KONTENEROWE
15-00-CON

15-00-CON-W/2,5t

Opis i użytkowanie:
Podnośniki zębatkowe 15-00-CON są stosowane do montażu w urządzeniach, w celu podnoszenia ruchomych części konstrukcji.
Służą do podnoszenia lub przesuwania elementów w dowolnym kierunku.
Cechy: potężna, prosta i „niezniszczalna konstrukcja“, podstawowe wykonanie (oznakowanie „CON“) umożliwia uniwersalne
przystosowanie podnośnika do zabudowania w konstrukcji, w wykonaniu „naścianowym“ (oznakowanie „CON-W“) jest przygotowany do
montażu na ścianę za pomocą wbudowanych uchwytów i otworów na końcach listwy zębatej, niezawodne utrzymanie ciężaru w dowolnej
pozycji zapewnia hamulec wbudowanym w ręczną korbę, niewielka siła sterowania na korbie ręcznej
Podstawowe dane techniczne:
Typ
15-00-CON-W
15-00-CON-W
15-00-CON
15-00-CON

Nośność
t
2,5
5
2,5
5

KOEXPRO OSTRAVA, a.s.
U Cementárny 1303/16
703 00 Ostrava – Vítkovice, Republika Czeska
tel./fax: +420 596 633 923
http:// www.koexpro.cz; e-mail: koexpro@koexpro.cz

Siła sterująca
N
380
550
380
550

Suw
345 / 580 / 850
360 / 605 / 850
345 / 850 / 850
360 / 850 / 850

Masa
kg
12,8/ 15,2 / 17,0
22,1 / 25,6 / 28,5
11,4/ 13,8 / 15,6
19,0 / 22,5 / 25,4

„KOEXPRO SILESIA“ Sp. z o.o.
ul. Józefowska 6
40 140 Katowice, Polska
tel./fax: +48 (32) 370 13 23
http:// www.koexpro.eu, e-mail: koexpro@poczta.onet.pl
CODE OS 01/2018

12.4.1.1.
12.4.1.2

Podnośniki

RĘCZNE PODNOŚNIKI GRZECHOTKOWE
RZV A RZC

RZC K 0,8t
RZV K 0,8t

Podstawowe dane techniczne:
Ręczne podnośniki grzechotkowe RZV i RZC posiadają szerokie zastosowanie zwłaszcza w budownictwie, w górnictwie i wszędzie
tam, gdzie jest potrzeba pracy z ciężarami: (podnoszenie i ciągnienie ciężarów), roboty rozbiórkowe, wyrywania stojaków w kopalniach, dla prac
montażowych i manipulacyjnych różnego rodzaju. Nadają się do stosowania w ciężkich warunkach np. w kopalniach, hutach itp.
Cechy: prosta, mocna konstrukcja, odporny na pracę w ciężkich warunkach, wyposażony w bezpiecznik przeciw nadmiernemu
obciążeniu, prosta obsługa.
Podstawowe dane techniczne:
Typ
Maks. nośność
Siła sterująca na dźwigni
Typ łańcucha
Liczba żył nośnych
Szybkość podnoszenia *
Suw podstawowy
Masa

t
N
m.min
m
kg

-1

RZV 0,8
0,8
400
lańcuch wałkowy
1
1,27
1,5
9,4

RZV 1,6
1,6
370
lańcuch wałkowy
1
0,52
1,5
16,5

RZV 3,2
3,2
370
lańcuch wałkowy
2
0,26
1,5
24,0

RZV 5
5
440
lańcuch wałkowy
3
0,22
1,5
41,0

RZV 6,3
6,3
430
lańcuch wałkowy
4
0,17
1,5
46,0

RZC 1,6
1,6
370
ø 9x27
0,52
1
1,5
16,7

RZC 3,2
3,2
400
ø 11x31
0,37
1
1,5
21,0

RZC 5
5
300
ø 11x31
0,18
2
1,5
34,0

RZC 6,3
6,3
400
ø 11x31
0,18
2
1,5
40,0

* obliczone za przypuszczeniem 48 ruchów dźwignią ręczną za minutę)

Typ
Maks. nośność
Siła sterująca na dźwigni
Łańcuch ciężara
Szybkość podnoszenia *
Liczba żył nośnych
Suw podstawowy
Masa

t
N
m.min
m
kg

-1

RZC 0,8
0,8
400
ø 5x15
1,27
1
1,5
8,9

* obliczone za przypuszczeniem 48 ruchów dźwignią ręczną za minutę)

KOEXPRO OSTRAVA, a.s.
U Cementárny 1303/16
703 00 Ostrava – Vítkovice, Republika Czeska
tel./fax: +420 596 633 923
http:// www.koexpro.cz; e-mail: koexpro@koexpro.cz

„KOEXPRO SILESIA“ Sp. z o.o.
ul. Józefowska 6
40 140 Katowice, Polska
tel./fax: +48 (32) 370 13 23
http:// www.koexpro.eu, e-mail: koexpro@poczta.onet.pl
CODE OS 01/2018
KX 1538, KX 1539

13.1.4.1

Urządzenia dla transportu
kolejowego

HYDRAULICZNA ZGINARKA SZYN
OKH Xa

OKH Xa s agregátem

Opis i użytkowanie:

Podstawowe dane techniczne:

Hydrauliczna zginarka szyn OKH Xa (dalej tylko zginarka) jest
urządzeniem, które służy do kształtowania szyn do wymaganych wygięć,
ewentualnie do zginania innych profili, które są podane w tabelce. Zginanie
jest wykonywane za pomocą hydraulicznego silnika liniowego zasilanego przez
ręczną pompę hydrauliczną.

Typ

OKH Xa

Maks. ciśnienie robocze
Maks. siła zginania
Skok cylindra roboczego
Potrzebna ilość cieczy roboczej
do jednego skoku
Filtracja
Max pole przekroju zginanego
materiału przy Re=314MPa
Wymiary (bez strzemion) dl x sz x w
Masa bez strzemion

50 MPa
318 kN
150 mm

Zginarka składa się z hydraulicznego silnika liniowego ze sprężyną
zwrotną , ramy z zawiasami i zmiennych strzemion mocujących. Podłączenie
do pompy jest wykonane za pomocą jednej złączki gwintowej DKS M 18x1,50.

3

1 dm
25 µm
3

32,7 cm
870 x 438 x 180 mm
59,0 kg

Kształtowniki zginane: szyny Xa; 115/24; 93/18
Kształtowniki zginane: kształtowniki I i U do wysokości 160
2 -1
Ciecz robocza: ciecz hydr. o lepkości 46 mm .s podczas
40°C

KOEXPRO OSTRAVA, a.s.
U Cementárny 1303/16
703 00 Ostrava – Vítkovice, Republika Czeska
tel./fax: +420 596 633 923
http:// www.koexpro.cz; e-mail: koexpro@koexpro.cz

„KOEXPRO SILESIA“ Sp. z o.o.
ul. Józefowska 6
40 140 Katowice, Polska
tel./fax: +48 (32) 370 13 23
e-mail: koexpro@poczta.onet.pl
CODE OS 01/2018
KX 1361

2.2.1.6

Agregaty

AGREGAT HYDRAULICZNY
GL 2P/Q A GL 2P/Q+4VN

GL 2P/Q

GL 2P/Q+4VN

Opis i użytkowanie:

Podstawowe dane techniczne:

Agregat hydrauliczny GL 2P/Q (dalej tylko pompa) jest
dwustopniowe, ręcznie sterowane źródło ciśnieniowego cieczy hydraulicznej.
Agregat hydrauliczny GL 2P/Q+4VN (dalej tylko pompa) jest dwustopniowe,
obustronno czynne, ręcznie sterowane źródło ciśnieniowego cieczy
hydraulicznej.

Typ

Pierwszy stopień pompy dostarczana do systemu większą część
potrzebnego przepływu podczas niskiego ciśnienią roboczego. Drugi stopień
dostarczana niski przepływ i jego głównym zadaniem jest zabezpieczenie
maksymalnego ciśnienia. Jest zatem przeznaczony do wprowadzenia siły
ciśnieniowej na cylindrze hydraulicznym. Pompy są przeznaczone do
maksymalnego ciśnienia 70 MPa. W przypadku zapotrzebowania można
uregulować wartość ciśnienia maksymalnego przez uregulowanie zaworu
przepustowego na ciśnienie niższe. Typ GL 2P/Q+4VN jest konstruowany jako
obustronno czynny (kuprz. u sterowanego silnika linearnego zawraca tłok do
pozycji pierwotnej).

KOEXPRO OSTRAVA, a.s.
U Cementárny 1303/16
703 00 Ostrava – Vítkovice, Republika Czeska
tel./fax: +420 596 633 923
http:// www.koexpro.cz; e-mail: koexpro@koexpro.cz

GL 2P/Q / GL 2P/Q+4VN

Max. ciśnienie wyjściowe – 1. stopień
Max. ciśnienie wyjściowe – 2. stopień
Objętość pojemnika
Siła na dźwigni 1. stopień/2. stopień
Kołnierz przyłączenia – wąż
Liczba wyjść
Wymiary dł x w x sz
Masa

2,5 MPa
70 MPa
3
1,8 dm
100/25 N
G 3/8“
1/2
575 x 160 x 164 mm /
610 x 190 x 130 mm
8,35 kg / 8,95 kg

Temperatura cieczy roboczej i otoczenia: -10 do + 50 °C
2 -1
Ciecz robocza: ciecz hydr. o lepkości 22, 32 lub 46 mm .s
podczas 40ºC

„KOEXPRO SILESIA“ Sp. z o.o.
ul. Józefowska 6
40 140 Katowice, Polska
tel./fax: +48 (32) 370 13 23
http:// www.koexpro.eu, e-mail: koexpro@poczta.onet.pl
CODE OS 01/2018

10.2.1.5

Zakrętaki

HYDRAULICZNY ZAKRĘTAK UDAROWY
HPU 1701, HPU 3501 A HPU 3501.1

HPU 3501

HPU 3501.1

HPU 1701

Opis i stosowanie:
Hydrauliczny zakrętak udarowy HPU 1701 i HPU 3501 (dalej tylko zakrętak) jest narzędziem ręcznym, które służy do dokręcania i
obluzowywania połączeń gwintowych do wymiaru M 30. Moment obrotowy jest wywoływany przez uderzenia wirującego mechanizmu
uderzeniowego. Zakrętak HPU 3501.1 jest wydłużonym typem przeznaczonym specjalnie do obluzowywania i dokręcania śrub szynowych.
Zakrętak składa się z następnych części podstawowych. W bloku znajduje się zawór dławiący służący do uregulowania obrotów czworboku
wyjściowego i suwaka dla zmiany kierunków obracaniu. Do zakrętaka można zamówić rękojeść dodatnią, która jest obrotowa wobec osi
mechanizmau uderzeniowego dla poprawy uchwycenia zakrętaka w pozycji roboczej. Zakrętak można stosować wszędzie tam, gdzie znajduje
3
-1
się odpowiednie źródło mudium ciśnieniowego. W przypadku wyższych parametrów źródła medium ciśnieniowego  14 MPa; Q  25 dm .min
powinno przed zakrętak w rozrząd ciśnieniowy blok regulacyjny RB 1 (produkt KOEXPRO OSTRAVA, a. s.) który ureguluje niniejsze parametry.
Podstawowe dane techniczne:
Typ
Max. ruchowy moment dokręcania
Znamionowy moment dokręcania
Ciśnienie ruchowe
Przepływ podczas obrotów max.
Ciecz ruchowa
Wielkość unośnika głowic (4 HR)
Wymiary podstawowe (sz x w x dł)
Hmotnost

Nm
Nm
MPa
3
-1
dm .min
mm (“)
mm
kg

KOEXPRO OSTRAVA, a.s.
U Cementárny 1303/16
703 00 Ostrava – Vítkovice, Republika Czeska
tel./fax: +420 596 633 923
http:// www.koexpro.cz; e-mail: koexpro@koexpro.cz

HPU 1701
HPU 3501
HPU 3501.1
1 700 ± 10%
2 800 ± 10%
2 800 ± 10%
1 200 ± 10%
2 200 ± 10%
2 200 ± 10%
14
14
14
25
25
25
2 -1
hydr. ciecz o lepkości 46 mm .s podczas 40ºC
25,4 (1)
25,4 (1)
25,4 (1)
97 x 286 x 298,5
114 x 354 x 300
114 x 821 x 500
cca 9,3
cca 13,0
cca 19,5

„KOEXPRO SILESIA“ Sp. z o.o.
ul. Józefowska 6
40 140 Katowice, Polska
tel./fax: +48 (32) 370 13 23
e-mail: koexpro@poczta.onet.pl
CODE OS 01/2018
KX 1788, KX 1992, KX 1998

9.2.1.1

Przecinaki

PRZECINAK NAKRĘTEK
SMH 30

SMH 30
oko otwarte

SMH 30
oko zamknięte

Opis i użytkowanie:
Przecinak nakrętek SMH 30 (dalej tylko przecinak) służy do osiowego cięcia uszkodzonych lub zardzewiałych nakrętek i typowych
połączeń śrubowych, których nie można zdemontować w inny sposób. Wraz ze specjalnymi adapterami można go używać do cięcia nakrętek,
śrub łańcuchów przenośników zgrzebłowych i nakrętek łączących szyny kolejek. Urządzenie do cięcia nakrętek pracuje tak, aby po destrukcji
nakrętki nie doszło do uszkodzenia śruby.
Przecinak składa się z korpusu z okiem (otwartym lub zamkniętym), siłownika hydraulicznego jednokierunkowego, tłoka z tłoczyskiem
i wymiennego noża. Jako źródła zasilania można stosować ręczne hydrauliczne agregaty o odpowiednich parametrach, które z przecinakiem
połączone są wężem wysokiego ciśnienia.
Podstawowe dane techniczne:
Typ – adapter
Zakres ciętych nakrętek
Maks. ciśnienie robocze
Podłączenie węża wysokiego
ciśnienia
Cięć robocza
Filtracja cieci roboczej
Masa własna

mm
MPa

Oko zamknięte

Oko otwarte

M 16 – M 30
75

M 27 – M 30
75

mm

Nakrętki łańcuchów
zgrzebłowych
M 24
75

DN 8 STECK; M 16 x 1,50 – přechodový kus se šroub. připojením
2

µm
kg

KOEXPRO OSTRAVA, a.s.
U Cementárny 1303/16
703 00 Ostrava – Vítkovice, Republika Czeska
tel./fax: +420 596 633 923
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Nakrętki torów
kolejowych
M 27
75

25
4,9

-1

ciecz hydr. o lepkości 46 mm .s podczas 40°C
25
25
6,0
5,6

25
5,1
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9.2.1.2

Przecinaki

PRZECINAK NAKRĘTEK
SMR 27 A RK 36

SMR 27

RK 36

Opis i użytkowanie:

Podstawowe dane techniczne:

Przecinak nakrętek SMR 27 (dalej tylko przecinak) jest
przeznaczony do przecinania uszkodzonych lub skorodowanych nakrętek i
połączeń śrubowych, których w inny sposób nie można rozkręcić.

Typ

SMR 27

Zakres użycia
Maks. wytrzymałość materiału
Wymiar z okiem zamkniętym
dł x sz x wys:
Wymiar z okiem otwartym
dł x sz x wys:
Masa z okiem zamkniętym
Masa z okiem otwartym

M16 až M27
600 MPa

Przecinak składa się z korpusu przecinaka z okiem zamkniętym lub
otwartym, cylindra hydraulicznego o jednokierunkowym działaniu, tłoka z
tłoczyskiem i noża wymiennego. Źródłem docisku jest śruba dokręcana lub
odkręcana za pomocą specjalnego klucza grzechotkowego RK 36, należącego
do wyposażenia przecinarki.

KOEXPRO OSTRAVA, a.s.
U Cementárny 1303/16
703 00 Ostrava – Vítkovice, Republika Czeska
tel./fax: +420 596 633 923
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382 x 90 x 66 mm
441 x 100 x 66 mm
6,4 kg
7,5 kg

Typ

RK 36

Maks. moment
Nasadka
Wymiary sz x w – d
Masa

200 Nm
36 mm
78 x 44 x 598,5 mm
2,3 kg
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13.1.3.2

Narzędzia do odkręcania
i przykręcania

KLUCZ GRZECHOTKOWY
KR - 1

KR - 1

Opis i użytkowanie:

Podstawowe dane techniczne:

Klucz grzechotkowy KR – 1 (dalej tylko klucz) służy do ręcznego
odkręcania i dokręcania nakrętek i śrub. W celu uzyskania większego
momentu należy dźwignię klucza przedłużyć rurą o maks. długości 1 000 mm.
Kierunek obracania (odkręcanie/dokręcanie) można zmieniać przez
przełożenie dźwigni w mechanizmie zapadkowym.

Typ

KR 1

Maks. moment
Nasadka
Średnica wewn. rury do przedłużenia
Wymiary sz x w – d
Masa
Nadające się wyposażenie

1 000 Nm
1” (25,4) ”(mm)
41 mm
100 x 45–550 mm
5,0 kg
hlavice

Klucz składa się z korpusu, mechanizmu zapadkowego z dzwignią, i
rękojeści. Nasadki OK nie są wyposażeniem klucza.

KOEXPRO OSTRAVA, a.s.
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13.1.4.22

NOWOŚĆ

Wyroby dla
transportu kolejowego

WYROBY DLA TRANSPORTU KOLEJOWEGO

Podwozie do transportu
podwozi PDP 1

Podwozie M
32

Podwozie dla kabiny
lakierniczej PLK 1

Podwozie redukcyjne
TALLIN II.

Wózek z obrotnicą do transportu ramy
tramwaju VPRT 2

Podwozie dla kabiny tryskowej
PTK 1

Opis i stosowanie:
Podwozia do transportu kolejowego, są stalowe spawanej konstrukcji wyposażone w koła kolejowe. Podwozia posiadają różne
wymiary i nośność. Mogą być wyposażone w różne nadstawki, napęd ręczny, elektryczny, pneumatyczny i hydrauliczny. Następnie je można
wyposażyć w hamulce, cięgłami do połączania podwozi, można je wyprodukować z materiału opornego na tarcie, stali lub aluminium, Znajdują
zastosowanie podczas produkcji pojazdów drogowych i kolejowych. Są przeznaczone do prac pomocniczych, manipulacyjnych podczas
produkcji, remoncie i montażu w halách produkcyjnych. Znajdują zastosowania podczas produkcji pojazdów drogowych lub kolejowych, jako
podwozia manipulacyjne dla kabin natryskania, lakierowania, taśmy montażowe itp.
Dostarczamy również podwozia z kołami posiadającymi certyfikacje i wymogi dla kół dla koleji.
Wymiary podwozi, średnice kół jezdnych, nośność I wykonanie nadstawek dopasowowujemy konkratnym wymogóm klienta.
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13.1.4.33

Wyroby dla
transportu kolejowego

WÓZEK MODULACYJNY KOLEJOWY
VMK-1
NOVINKA

VMK-1

Opis i stosowanie:
Modulacyjny wózek kolejowy VMK-1 (dalej tylko „wózek“) jest
urządzeniem transportowym, przeznaczonym do transportu urządzeń,
niezbędnych dla napraw i remontu torów kolejowych z rozestawem 1435 mm.
Wózek konstruowano do stosowania na różnych platformách, i to przewożenie
na kadłubie, tzn. „kawałków“ materiałów (podkłady, szyny), materiałów sypkich
(kamionki dla podłoża kolejowego) lub części maszynowych, narzędzi w
skrzyni zamkniętej. Dalej można kadłub zdjąć i po zamianie nadwozia
transportować i inne maszyny specjalne. Niniejszy wózek w pełni zastąpi
klasyczne wózki jednofunkcyjne. Wózek jest przysposobiony do podłączenia
jednostki napędowej (drezyna, koparka dwustronna) i nie jest wyposażony w
hamulec.
Rama wózka jest zestawiona z dwóch wzajemnie połączonych
podwozi, które są ułożone na kołach jezdnych o średnicy 250 mm. Wózek jest
spawany z walcowanych 4 HR kształtowników i grubych blach.. Podstawką jest
kadłub stalowy, który jest umieszczony na parze grubościennych 4 HR
kształtownikach. Wszystkie płyty boczne kadłuba można zdejmować. Dno
kadłuba jest z blachy wzmocnionej, na której znajdują się ograniczniki do
uporządkowania transportowanych materiałów.

KOEXPRO OSTRAVA, a.s.
U Cementárny 1303/16
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Wymiary i nośność wózka można przysposobić
konkretnym wymogom klienta.
Wózek u producenta poddany próbie obciążeniowej
i spełnia wymogi NV 176/2008 Sb., jak i Ustawę nr. 102/2001
Sb. W brzmieniu przepisów późniejszych i normę ČSN EN
ISO 12100.
Podstawowe dane techniczne:
Typ

VMK-1

Nośność wózka
Wymiary platformy (kadłub)
Rozestaw toru kolejowego
Średnica kół jezdnych
Całkowita masa

6 000,0 kg
2 000 x 4 080 mm
1 435 mm
250 mm
cca 1 200,0 kg

Max. objętość kadłuba (dla materiału sypkiego): 2,5 m

3
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KX 2033

6.6.4.7

Urządzenia manipulacyjne

WÓZEK MANIPULACYJNY
MV 5t

MV 5t

Opis i stosowanie:

Podstawowe dane techniczne:

Wózek manipulacyjny MV 5 t (dalej tylko wózek) jest urządzeniem,
które jest przeznaczone do ręcznego przemieszczania bardzo ciężkich
pojazdów kołowych, kuprz. autobusów w prostopadłym kierunku na ich oś
wzdłużną podczas montażu w taśmach montażowych lub podczas napraw.
Przemieszczenie pojazdu jest wykonywane za pomocą przynależnej liczby
wózków manipulacyjnych za podniesieniem za koła pojazdu i następnym
przeciągnięciem za pomocą dwóch specjalne ręcznie prowadzonych ciągników
TV 800K, wsuniętych pod niniejsze wózki. Wózek ciągnący jest zarówno
częścią programu produkcyjnego spółki.

Typ

MV 5t

Nośność
Suw rozwidleń całkowity
Podniesienie koła nad podłogę
Ciśnienie robocze
Zużycie powietrza na 1 podniesienie
Średnica węży dopływowych DN
Wymiary opony pojazdu
Masa całkowita

5t
110 mm
cca 50 mm
0,4 - 0,6 MPa
3
13 dm
10 mm
295 x 80, R 22,50 mm
451,0 kg

Wózek jest konstruowany do jazdy tylko po doskonale równej,
gładkiej i suchej podłodze.

KOEXPRO OSTRAVA, a.s.
U Cementárny 1303/16
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Wymiary zewnętrzne w x sz x dł: 1 022 x 1 271 x 1 140 mm
Ciśnienie sprężonego powietrza – dla nośności 5 t: 0,5 MPa
Ciśnienie sprężonego powietrza – robocze: 0,6 MPa
Medium robocze: sprężone powietrze filtrowane, smarowane
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6.6.4.6

Urządzenia manipulacyjne

WÓZEK CIĄGNĄCY
TV 800K

TV 800K

Opis i stosowanie:

Podstawowe dane techniczne:

Wózek ciągnący TV 800K (dalej tylko wózek ciągnący) jest
urządzeniem o napędzie pneumatycznym, które jest przeznaczone do ręcznej
manipulacji operatywnej, kuprz. jako ręcznie prowadzony ciągnik na taśmach
montażowych pojazdów kołowych przy doskonale równej, gładkiej i suchej
podłodze podczas dotrzymania warunku, że jest do dyspozycji powietrze
ciśnieniowe o wymaganych parametrach.

Typ

TV 800K

Nośność
Podniesienie
Instalowany pobór mocy
Ciśnienie robocze
Średnica węża przyłączającego DN
Wymiar przyłączenia
Wymiary w x sz x dł
Masa

800,0 kg
80 mm
1,2 kW
0,4 ÷ 0,6 MPa
12 mm
½“
870 x 404 x1 154 mm
55,0 kg

Wózek składa się z: ramy, w której jest wbudowany silnik
powietrzny, który za pośrednictwem przekładu łańcuchowego napędza walec
napędowy (ruch do przodu i do tyłu). W górnej części ramy znajduje się
mechanizm z walcem miechowym. Częścią ramienia sterującego jest rozrząd
pneumatyczny, który wykonuje się uruchomienie i sterowanie wszystkich
funkcji wózka.
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Medium robocze: sprężone powietrze filtrowane, smarowane
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6.6.4.1

Urządzenia manipulacyjne

WÓZEK PCHAJĄCY PNEUMATYCZNY
VTP 1 I VTP 2

VTP 1

VTP 2

Opis i stosowanie:

Podstawowe dane techniczne:

Wózek pchający pneumatyczny VTP 1 (dalej tylko wózek) jest
urządzeniem z napędem pneumatycznym, które przeznaczone jest do ręcznej,
operatywnej manipulaci naprzykład jako ręcznie prowadzony ciągnik na liniach
montażowych wozów kołowych z równą, gładką i suchą nawierzchnią pod
warunkiem, że jest do dyspozycji podłączenie do źrudła sprężonego powietrza
o wymaganych parametrech.

Typ
Polecana średnica
pchanej opony
Instalowana moc
Ciśnienie robocze spręż. pow.
Zużycie spręż. powietrza
Prędkość posuwu
Moc silnika pneumatycznego
Filtracja powietrza
Światłość węża podłanczanego DN
Rozmiar podłączenia
Rozmiary W x Sz x D
Masa

Wózek torzy: rama, w której umieszczony jest silnik pneumatyczny,
który za pomocą przekładni łańcuchowej napędza wałek (ruch do przodu).
Częścią ramienia sterującego jest rozrząd pneumatyczny, którym urządzenie
obsługujemy.
Wózek VTP 2 posiada dłuższe ramie rękojeści sterowania wobec osi
środkowej wózka (w stronę), niższą masę i mniejsze wymiary wbudowy.

950 - 1 050 mm
1,2 kW
0,6 MPa
3
-1
1,6 m .min
-1
23 m.min
1,2 kW
30 µm
12 mm
½“
183 x 348 x 515 mm
44,0 kg

Medium robocze: sprężone powietrze (filtrowane+ smarowane)

Typ
Min. wysokość pod pojazdem
Rozmiary W x Sz x D
Masa
KOEXPRO OSTRAVA, a.s.
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VTP 1

VTP 2
160 mm
160 x 340 x 506 mm
42,7 kg
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