
ZA ŠKATLE

Značilnosti

Varovalne naprave

Dodatki

O NAS

ZAKAJ IZBRATI NAS

ADRIA MANIPULATORJI d.o.o. ima konsolidiran 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.

Sistem dvižnih cevi je zasnovan za hitro in natančno 
ravnanje s srednje majhnimi tovori.

Sestavljen je iz plastične cevi, ojačane z jekleno spiralo, na 
koncu katere je prisesek, primeren za prijemanje dela, ki ga 

je treba premakniti. Vakuum, ki ga ustvarja turbina, omogoča 
oprijem izdelka preko priseska ter premik v uravnoteženem 

stanju, zahvaljujoč krčenju dvižne cevi.

 » Sistem, kateri tudi v primeru izpada električne energije 
zadrži dvignjeno obremenitev, da se lahko brez težav za 
operaterja spusti na tla, varno in nadzorovano.

 »  Predmetov, ki tehtajo več kot je največja nosilnost 
dvižne cevi, ni mogoče dvigniti.

Potrošnikom ponujamo različne standardizirane 
dodatke, ki omogočajo ustvarjanje prilagojenih 
rešitev za najrazličnejše potrebe. Naši sistemi 

so popolnoma modularni, zato jih lahko kadar 
koli integrirate.

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. 

Dvižne cevi ADRIE so na voljo v različnih konfiguracijah in vrstah ročajev. Naše 
dvižne cevi se ponašajo s posebno lastnostjo: njihova inovativna in enostavna 
zmožnost, da jih sestavimo glede na specifične potrebe kupca. Tako lahko 
zagotovimo, da kupec prejmo točno takšno dvižno cev, kot jo potrebuje.
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PREDSTAVITEV 
DVIŽNE CEVI

PIŠITE NAM ZA PUNUDBO



AG033 - CEVASTA ROKA Z VODILOM

Lastnosti
• Zelo lahka, priporočljiva za hitre in 

pogoste operacije,
• Največji polmer delovanja 3000 mm,
• Teža roke 17 kg,
• Vrtenje za 270 °,
• Največja neto zmogljivost 50 kg,
• Višina stebra prilagojena višini dviga,
• Dvižna cev na drsečih ležajih,
• Drsni kabelski vozički na valjih,

Dodatno
• Okrogla bazna plošča premer 1400 mm
• Oglata bazna plošča 1200 x 1200 mm 

• Lahka in tehnično dodelana,
• Teže rok glede na dolžino roke - 48 kg 

(3), 52 kg (4) in 56 kg (5 m),
• Vrtenje 270 °,
• Največja neto nosilnost 100 kg (50 kg 

za roko 5 m),
• Višina stebra prilagojena višini dviga,
• Dvižna cev na drsečem vozičku, z ležaji 

znotraj profila,
• Drsni kabelski vozički na plastičnih 

kolesih znotraj profila.
Dodatno
• Okrogla bazna plošča premer 1400 mm
• Oglata bazna plošča 1200 x 1200 mm

AG044 - ALUMINIJASTA ROKA Z NOTRANJIM VODILOM

Lastnosti



AG055 - PREVISNA ALUMINIJASTA ROKA

• Lahek, tih in kompakten, primeren za 
uporabo v nižjih okoljih,

• Največji polmer delovanja 3000 mm,
• Teža roke 32 kg,
• Vrtenje 270 °,
• Največja neto zmogljivost 50 kg,
• Višina stebra prilagojena višini dviga,
• Dimenzija bazne plošče 300 x 300 mm,
• Dvižna cev na drsečem vozičku z ležaji 

znotraj profila,
• Drsni kabelski vozički na plastičnih 

kolesih znotraj profila,
Dodatno
• Okrogla bazna plošča premer 1400 mm
• Oglata bazna plošča 1200 x 1200 mm

• Majhen odtis v višini, nepogrešljiv ob 
navpičnih ovirah, ki se jim je treba 
izogniti,

• Največji obseg delovanja 4000 mm,
• Teža roke 74 kg (3) 79 kg (3,5) 84 kg 

(4 m),
• Vrtenje okoli kolone 270 °,
• Neprekinjeno vrtenje na zgibu roke za 

360 °, zahvaljujoč vrtljivemu delu z 
notranjim zračnim prehodom,

• Največja neto obremenitev - 100 kg,
• Višina stebra prilagojena višini dviga
Dodatno
• Okrogla bazna plošča premer 1400 mm
• Oglata bazna plošča 1200 x 1200 mm

AG057 - ZGIBNA ROKA 

Lastnosti Lastnosti



Omogoča, da dlje 
ohranite celovitost 
dvigala.
Nujno potrebno v zelo 
prašnih okoljih.

Termično stikalo za 
vklop in izklop črpalke

Na zahtevo je možno 
zagotoviti tudi zvočno 
izolacijsko omarico za 
zmanjšanje ravni zvoka, ki 
ga med uporabo proizvaja 
črpalka.

Dvižne cevi ne 
dvigujejo bremen, 
težjih od njihove 
nosilnosti.

Na voljo dolžine 3, 4 
in 5 m.

Ščiti dvižno cev 
pred zunanjo 
obrabo.

Zračni filter Aluminijasta roka  

Zaščitna nogavica

Električna črpalka za 
generiranje vakuuma Ergonomski 

ročaj z vrtljivim 
nastavkom

GLAVNI DELI STROJA
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Dodatki

SAMO PODPORNA PODLOGA
Dimenzije 1200 X 1200 X 150 mm. 

Primerno za prevoz s paletnim 
vozičkom in viličarjem.

OKROGLA SAMO PODPORA BAZA
Primerno za prevoz z viličarjem. 

Premer 1400 mm. Primerno za 
3-metrski dvižni žerjav.

ZVOČNO IZOLIRANA ŠKATLA
Na voljo je za vse vrste vakuumskih 
električnih generatorjev. Zmanjša 

raven hrupa črpalke.

VRTLJIVI LEŽAJ 360 °
Omogoča usmerjanje tovora z 

vrtenjem glede na položaj  ročaja.

PODALJŠANI TORDI ROČAJ
Omogoča premikanje večjih tovorov, 
medtem ko ostanejo zunaj njihovega 

dosega.

PODALJŠANI FLEKSIBILNI ROČAJ
Omogoča ergonomsko premikanje 

bremen na povišane lege.

HITRI SKLOP
Naprava, ki se uporablja za zamenjavo 
dvižne sesalne skodelice z drugim 

orodjem.

KOTNI SKLEP
Omogoča vrtenje tovora glede na 

ročaj.

POLICA ZA SIDRANJE NA KOLONI
Element za pritrditev.


