
Značilnosti

Varovalne napraveO NAS

ZAKAJ IZBRATI NAS

ADRIA MANIPULATORJI d.o.o. ima ustaljen položaj na 
področju industrijske manipulacije in je zdaj referenčni 
partner številnim vodilnim podjetjem ne samo v Sloveniji 
ter bližnji Italiji, ampak že po vsem svetu. ADRIA je še 
posebej pozorna pri reševanju problemov prenašanja v 
podjetjih v živilskem, farmacevtskem sektorju ter ATEX 
okolju. Zagotavljamo pravočasne odzive in hitre odločitve.

ADRIA MANIPULATORJI d.o.o. predstavlja široko paleto 
manipulatorjev z nosilnostjo od 100 do 450 kg. Delovno 

območje je odvisno od modela, pokrivamo lahko od 2 pa do 4,3 
m. Manipulator je mogoče pritrditi neposredno na tla ali pa ga 

pritrditi na samostojno premično podlago, ki omogoča uporabo 
stroja na različnih delovnih lokacijah.

 » Varnostni ventil preprečuje padec roke v primeru 
nenadnega izpada zračnega tlaka,

 »  Nadzorovano spust bremena v primeru padca zračnega 
tlaka,

 »  Varnostna naprava za zaznavanje tlaka, preprečuje 
sprostitev tovora, ko je dvignjen,

 »   Dvoročno upravljanje za oprijem in izpust tovora, z 
namenom da se preprečijo nenamerne operacije,

 »    Pnevmatski ventil za preprečevanje hitrih in nevarnih 
premikov roke manipulatorja v primeru nepravilnih 
manevrov ali nenadnih sprememb dvignjenega tovora,

 » Pnevmatski ventil za preprečitev hitrih ali nevarnih 
sunkov roke manipulatorja v primeru zloma glavne 
dovodne cevi dvižnega cilindra.

Naši strokovnjaki se ponašajo z izkušnjami, strokovnostjo in 
natančnostjo.

Posebna pozornost namenimo fazi testiranja in s strogimi testi  
preverjamo uporabo tudi v okoljih ATEX.

Natančna faza načrtovanja namenjena prilagajanju manipulatorja 
vaši napravi in   okolju. 

Z industrijskimi manipulatorji ADRIE lahko operater 
samostojno, z lahkoto in v popolni varnosti prenaša velike 
ter težke tovore.
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PREDSTAVITEV
MANIPOLATORJA “M”

ZA PRENOS VELIKIH ROL

PIŠITE NAM ZA PUNUDBO



Tehnične lastnosti:
• Dovod zraka na 7 bar
• Maksimalna obremenitev 120 kg,
• Delovni razpon 2700 - 4300 mm (odvisno od modelal),
• Vertikalni dvig 1430 - 2750 mm (odvisno od modela),
• Izvedbe: na fiksni podlagi, na samostabilni premični podlagi, ki 

jo dobavljamo mi, ali z drsnim motoriziranim samopremičnim 
vozičkom vzdolž preproste tirnice na tleh, lahko tudi viseč.

Primerno za tovore z različno težo. Operater, ki deluje na eno ročico, 
nameščeno na ergonomskem ročaju, nadzoruje dviganje in spuščanje 
tovora z možnostjo zelo enostavnega prilagajanja gibov.

Upravljalni elementi manipulatorja in prijemala so nameščeni na 
ročaju transportne opreme. Nameščeni so dvojni gumbi za dviganje 
in spuščanje ter za oprijem in sprostitev tovora. Ta vrsta upravljanja 
omogoča upravljavcu popolen nadzor nad tovorom, na katerikoli 
točki premika. 

Dodatno lahkko stroj dostavimo tudi z 90 ° pnevmatsko nagibno 
napravo.
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