
Proste dotknięcie
Duża oszczędność
i zwiększony stopień bezpieczeństwaand more safety

Bezpieczeństwo przez moc

Elektropermanentne, magnetyczne systemy 
do podnoszenia dużych ciężarów 



Technologia Quadsystem
Moc i bezpieczeństwo 
do kwadratu

Elektropermanentny obwód 
Quadsystem: moc elektromagnesu  
skojarzona z niezależnością stałego
magnesu.
Technologia podwójnego magnesu 
używa prądu elektrycznego tylko 
przez kilka sekund w cyklach aktywacji 
"MAG" i deaktywacji " DEMAG.

Tecnomagnete zaprojektowało

o ukształtowaniu szachownicy, zdolna 

przedmiotu. Opatentowana "neutralna 

stałych magnesów, zabezpieczając
przed utratą mocy i wpływem na inne 

Magnetyzm jest najlepszym sposo- 
bem podnoszenia ferromagnetyków.
Tecnomagnete, od 30-lat bada, 
 i rozwija technologię elektroperma-
nentnych magnetycznych systemów 
mocujących jedynych, które łączą, 
moc, wygodę, bezpieczeństwo 
i zachowanie siły mocującej.

Systemy TECNO-LIFT mogą unosić
przedmioty ferromagnetyczne z dużą
łatwością na minimalnym obszarze.
Są one wysoko efektywne, gdyż dzia-  
łają zawsze od góry, bez zaciskania  
i deformowania przedmiotów.Dostępna
powierzchnia podłogi wykorzystana 
jest w sposób maksymalny, gdyż nie 
jest wymagany¸ żaden wolny obszar  
dookoła lub między przedmiotami,   
aby umożliwić ich podniesienie.

Żadne inne rozwiązanie nie może 
zagwarantować tak wysokiego poziomu 
przystosowania i praktyczności użycia .

TECNO-LIFT jest idealnym rozwiąza-
niem dla prac związanych ze stalowym  
budownictwem, dystrybucją i przecho-
wywaniem stali, centrami serwisowymi 
wydziałów obróbki metali, przemysłem
stoczniowym,obróbką powierzchni 
i dla wszystkich nowoczesnych gałęzi 
przemysłu stalowego, w których rośnie 

Najdoskonalszy sposób podnoszenia przedmiotów 
o charakterze ferromagnetycznym

Stałe bezpieczeństwo 
Elektropermanentny

bezpieczny gdyż jest

  
Nie wymaga wspo-  
magania za pomocą   
bateryjnego systemu zasilania. 
Duża energia pochodząca od stałych
magnesów utrzymuje uchwycony 
przedmiot bezpiecznie, ze stałą siłą

po jego pewnym postawieniu na podłożu.

bezpieczeństwa pracy operatora!
machinery is granted, always!

Łatwy w użyciu i wygodny

Jeden operator ze zdalnym  
sterownikiem radiowym może prowadzić 

i uwalniania pozostając w bezpiecznej 
odległości od  podnoszonego przedmiotu.

Nie jest wymagana obecność żadnego 

Nie są wymagane żadne inne zabezpie- 
w postaci pasów łańcuchów,wymagających,

���� ������

Niezawodność - Prostota obsługi- Łatwa instalacja- Niski koszt
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TECNO-LIFT jest idealnym rozwiąza-
niem dla prac związanych z 
budownictwem stalowym, dystrybucją 
i przechowywaniem stali, centrami 
serwisowymi wydziałów obróbki metali, 
przemysłem stoczniowym,obróbką 
powierzchni i dla wszystkich 
nowoczesnych gałęzi przemysłu 
stalowego, w których wymagany jest 
wzrost wydajości procesów produkcji.

Tecnomagnete zaprojektowało
i opatentowało tę unikalną 
i całkowicie innowacyjną technologię, 
w której innowacyjną technologię, w 
której powierzchnia mocująca zbu-
dowana w postaci kwadratowych 
biegunów  o ukształtowaniu szachow-
nicy, zdolna jest do wygenerowania 
wielkiej siły i dokładnie i tylko  tam, 
gdzie jest  wymagana: w kierunku 
mocowanego przedmiotu. Opaten-
towana „neutralna korona” gwarantuje 
doskonałą izolację stałych magnesów, 
zabezpieczając przed utratą mocy i 
wpływem na inne przedmioty metalowe 
w pobliżu. 

Elektropermanent-
ny system mocowa-
nia jest samoistnie 
bezpieczny gdyż 
jest niewrażliwy 
na zanik napięcia 
zasilającego

Stałe bezpieczeństwo

Jeden operator ze zdalnym stero-
wnikiem radiowym może prowadzić 
wszystkie operacje chwytania, 
podnoszenia i uwalniania pozostając 
w bezpiecznej odległości od  
podnoszonego przedmiotu.Nie 
jest wymagana obecność żadnego 
innego operatora w pobliżu 
ładunku. Nie są wymagane żadne 
inne zabezpieczenia w postaci pasów 
łańcuchów, wymagających kontroli 
i serwisowania

Nie wymaga wspomagania za 
pomocą   bateryjnego systemu 
zasilania. Duża energia pochodząca 
od stałych magnesów utrzymuje 
uchwycony przedmiot bezpiecznie, 
ze stałą siłą przez czas praktycznie 
nieokreślony. Ładunek może być 
uwolniony jedynie po jego pewnym 
postawieniu na podłożu. Zawsze 
zachowane jest maksimum 
bezpieczeństwa pracy operatora!



Rozwiązanie
"Na miarę"

Systemy TECNO-LIFT 
są zaprojektowane 
i zbudowane w 
sposób kompaktowy 
z zachowaniem niskiej wagi, mocy 
i solidności. Szeroki wachlarz standardo-
wych modeli o różnorodnej charakterystyce 
geometrii biegunów i mocy magnetycznej 
umożliwia dobór właściwego urządzenia 
do danego zastosowania (podnoszenie 
blach, bloków, płyt, profili, zwojów itd.) 

Wszystkie standardowe systemy 
TECNO-LIFT gwarantują zachowanie 
współczynnika bezpieczeństwa 1:3 
wagą podnoszonego przedmiotu, przy  
szczelinie powietrznej i stosownej "sile
magnetycznej" systemu TECNO-LIFT.

Elektropermanentna technologia 
zastosowana w urządzeniach serii
TECHNO-LIFT jest dużym jakościowo
skokiem w stosunku do elektromagnesów. 
W zastosowaniu: TECNO-LIFT   jest 
systemem zimnym, ze względu na brak 
czynników generujących ciepło wewnątrz 
modułów magnetycznych. Siła trzymająca
pozostaje niezmienna w przeciwieństwie 
do tradycyjnych elektromagnesów, które 
są zawodne, ze względu na przegrzewa-  
nie się cewek przy ciągłym używaniu.
W oszczędności energii: TECNO-LIFT 
wymaga jedynie kilkusekundowego
zasilania podczas operacji MAG i 
i DEMAG. Zużycie prądu jest 
o 95% niższe w porównaniu do  
 tradycyjnych elektromagnesów.
electromagnet.

W kosztach operacyjnych: 
Trwała, solidna blokowa konstrukcja
modułów magnetycznych TECNO-LIFT
bez żadnych ruchomych części wewnę-
trznych bez naprężeń, bez przegrzewa-
nia się zwojów cewek elektromagnety- 
cznych, gwarantuje długotrwałość pracy
bez żadnej specjalnej obsługi. Koszto- 
wna obsługa bateryjnego systemu pod-
trzymywania zasilania nie jest potrzeb-

W trakcie prac przeładunkowych: 
TECNO-LIFT nie pozostawia szczątko-
magnetyzmu  w przenoszonym ładunku.
Wszystkie problemy powodowane przez
magnetyzm szczątkowy w procesach 
spawalniczych lub precyzyjnej obróbce
maszynowej sa wyeliminowane.

Certyfikowana
Jakość

Systemy TECNO-LIFT
przestrzegają powszechnych norm 
międzynarodowych
(UNI-EN 13155:2004).
Kontrola jakości budowy,
bezpieczeństwo  
operowania i pewność  
ciągłego użytkowania są  
testowane i certyfikowane.

Koncentracja linii sił pola 
magnetycznego przy podnoszeniu

Technologia Quadsystem pozwala 
skrócić obwód linii sił pola magnety-
cznego do bardzo małej głębokości,
umożliwiając podniesienie jednej płyty 
stalowej
nawet przy jej
stosunkowo
niewielkiej
grubości.
involved.

Stabilność i zwartość składowania ładunków. 
Tradycyjne drewniane przekładki pomiędzy 
ładunkami nie sa więcej potrzebne.
Warunki składowania ładunków są
bardziej zwarte, wymagana jest mniejsza 

co w rezultacie prowadzi także do 
poprawy bezpieczeństwa w czasie transportu.

zwrotu kapita³u

Efekt nagrzewania elektromagnesu

Czynniki przewagi nad 
tradycyjną technologią 
elektromagnetyczną 
Stała siła

Duża oszczędność energii
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W trakcie prac przeładunkowych:  
TECNO-LIFT nie pozostawia magne-
tyzmu szczątkowego w przenoszonym 
ładunku. Wszystkie problemy powo-
dowane przez magnetyzm szczątko-
wy w procesach spawalniczych lub 
precyzyjnej obróbce maszynowej są 
wyeliminowane.

Koncentracja linii sił 
pola magnetycznego 
przy podnoszeniu

Wszystkie standardowe systemy 
TECNO-LIFT gwarantują zachowanie 
współczynnika bezpieczeństwa 1:3  
pomiędzy wagą podnoszonego przed-
miotu, przy szczelinie powietrznej i 
stosownej„ sile magnetycznej” syste-
mu TECNO-LIFT.

Tradycyjne drewniane przekładki 
pomiędzy ładunkami nie sa więcej po-
trzebne.Warunki składowania ładun-
ków są bardziej zwarte, wymagana jest 
mniejsza przestrzeń, unika się defor-
macji płyt, co w rezultacie prowadzi 
także do poprawy bezpieczeństwa w 
czasie transportu.

Stabilność i zwartość 
składowania ładunków

Elektromagnes

andrzej
na



Seria �����

Belki teleskopowe
�����

Podnoszenie pojedynczych blach do 12 m
Wersja z 4 poprzecznymi ramionami
każde z 2 modułami magnetycznymi

Podnoszenie i transport blach
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Wybór modułów
Możliwe jest podnoszenie przed-
przedmiotów różnej długości,   
przez prosty wybór potrzebnych 
dla danego rozmiaru modułów:
- b l a c h y  k r ó t k i e :

aktywuj tylko środkowe moduły
wyłączając pozostałe.

Blachy, specjalnie dużych 
rozmiarów, są szczególnie 

podnoszenia. Kiedy próbuje się
je podnieść z zastosowaniem 
metod (haki, łańcuchy, liny)
mają tendencje do wyginania  
się i deformacji, powodując ,
uchwycenie takiego przedmiotu

Seria podnośników TM pozwala
podnosić takie przedmioty 
równomiernie, bez ich defor-
macji i uszkadzania .                         
Regulacja zakresu grubości
w celu podniesienia pojedyn- 
czego arkusza blachy jest 
możliwa  nawet poprzez
sterownik radiowy. - blachy średnie:aktywuj moduły

wszystkich ramion trawersy
wraz ze skrajnymi ramionami

- długie blachy: aktywuj moduły
wszystkich ramion trawersy
wraz ze skrajnymi ramionami
otwartymi.

- w•skie blachy: aktywuj moduły

tylko lewej lub prawej strony. 

La
d

u
n

ek
(k

g
)

Si
B

a 
(d

aN
)

����� belka grubość    długość szer zakres
�����              waga        min.                 min.max                   min.max  udzwigu  max

kg mm mm mm mm mm kg
���������� 2800 5 3000 12000 500 3500 7500
���������� 2800 5 3000 12000 500 3500 10000
���������� 2800 5 3000 12000 500 3500 12000
���������� 2800 8 3000 12000 500 3500 14000
���������� 2800 8 3000 12000 500 3500 18000

Możliwość wydłużenia lub 
skrócenia dystansu od środka
pomiędzy poprzecznymi ramio-
nami, oraz wyboru modułów ma- 
gnetycznych do magnetyzacji
czyni trawersy TM wysoce 
elastycznymi w zastosowaniu. 
Teleskopowe wysuwanie zew-
nętrznych ramion możliwe jest
dzięki zastosowaniu siłowników 
hydraulicznych. Ruch teleskopowy 
ramion umożliwia podnoszenie 
szerokiego wachlarza rozmiarów 

Szczelina [mm]

������� �������� �������� �������� ��������

Współczynnik bezpieczeństwa = 1:3 

Charakterystyka ładunku

Teleskopowe wysuwanie 
zewnętrznych ramion

na płaskiej powierzchni dla zwykłej stali przy min grubości 30mm moduły zakryte 
Temp. < 100°C 

Nu}| z d#z sè| z x#v}f }holq| #sr z lhwu}qhm 
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Możliwość wydłużenia lub 
skrócenia dystansu od 
środka pomiędzy skrajnymi 
ramionami, oraz wyboru 
modułów magnetycznych do 
magnetyzacji czyni trawersy 
TM wysoce elastycznymi w 
zastosowaniu. Teleskopowe 
wysuwanie zewnętrznych 
ramion możliwe jest dzięki 
zastosowaniu siłowników 
hydraulicznych. Ruch telesko-
powy ramion umożliwia podno-
szenie szerokiego wachlarza 
rozmiarów blach stalowych.
Wybór modułów
Możliwe jest podnoszenie 
przedmiotów różnej 
długości, przez prosty wybór 
potrzebnych dla danego 
rozmiaru modułów:
-blachy krótkie: aktywuj tylko 
środkowe moduły wyłączając 
pozostałe. 

-blachy średnie: aktywuj moduły 
wszystkich ramion trawersy 
wraz ze skrajnymi ramionami 
zamkniętymi.
- długie blachy: aktywuj moduły 
wszystkich ramion trawersy 
wraz ze skrajnymi ramionami 
otwartymi. 
-wąskie blachy: aktywuj moduły 
tylko lewej lub prawej strony.  

Blachy, specjalnie dużych 
rozmiarów, są szczególnie 
trudnymi przedmiotami 
do podnoszenia. Kiedy 
próbuje się je podnieść 
z zastosowaniem metod 
(haki, łańcuchy, liny)mają 
tendencje do wyginania  się 
i deformacji, powodując, 
uchwycenie takiego 
przedmiotu w sposób 
niestabilny i groźny.Seria 
podnośników TM pozwala 
podnosić takie przedmioty 
równomiernie, bez ich 
deformacji i uszkadzania 
Regulacja zakresu grubości 
w celu podniesienia 
pojedynczego arkusza 
blachy jest możliwa  nawet 
poprzez sterownik radiowy.

  Krzywa wpływu szczeliny powietrznej



����

����

����

����

�����

����

��������������

��������������������

�������������������������

��������������������������������
����

��������

����

����

����

����

����

�����

���

����

���

���

��
��

��
�

�����

�����

Seria  TM 6
Podnoszenie pojedynczych blach do 16 m 
Wersja z 6 poprzecznymi ramionami
każde z 2 modułami magnetycznymi

Nu}| z d#z sè| z x#v}f }holq| #sr z lhwu}qhm#
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M o d e l     b e l k a g r u b o ś ć  d ł u g o ś ć   s z e r o k o ś ć  z a k r e s     
������ waga   min. min. max min. max udzwigu max

kg mm mm mm mm mm kg
����������� 4000 5 2800 16000 500 3500 10000
���������� 4000 5 2800 16000 500 3500 14000
���������� 4000 5 2800 16000 500 3500 18000
���������� 4000 8 2800 16000 500 3500 20000
���������� 4000 8 2800 16000 500 3500 25000

Wykres ugięcia

Systemy podnoszenia�����������
TECNO-LIFTprojekto�������������������
wane są uwzględniając��� �����������
�wysoką sztywność�� ���������������
konstrukcji i specyfi-��� �����������
�czną siłę magnetomo- ����������� ��������
ryczną ( MMF) aby������������������

  zagwarantować podnoszenie     ��������
nawet przy znacznych warto-����
ściach ugięcia wynikających 
z wykresu ugięcia.��������

Szczelina mm

�������� �������� �������� �������� ��������

Wsp. bezpiecze�stwa = 1:3

na płaskiej powierzchni, dla zwykłej stali,przy grubości min 30mm, moduły zakryte
Temp. < 100°C

Dopuszczalna wartość:

stosunek pomiędzy długością
(“skrzydł  ło") i grubość tego 
sa mego elementu

Systemy TECNO-LIFT 
możliwe są do użycia we
wszystkich operacjach podnoszenia 
i transportowania przedmiotów
w których charakterystyka ładunku
jest zgodna z powyższą tabelą 
oraz tablicą znamionową 
umieszczoną na trawersie.
tags on the lifters 
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Systemy podnoszenia 
TECNO-LIFT 
projektowane są 
uwzględniając wysoką 
sztywność konstrukcji 
i specyficzną 
siłę magnetomo-  
ryczną (MMF) aby  
zagwarantować 
podnoszenie nawet 
przy znacznych 
wartościach ugięcia 
wynikających z 
wykresu ugięcia.

Dopuszczalna wartość 
współczynnika ugięcia:
stosunek pomiędzy długością 
(“skrzydło”) i grubością tego 
samego elementu.

  Krzywa wpływu szczeliny powietrznej

Charakterystyka ładunku
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Podnoszenie blach

����
Trawers stały
Podnoszenie blach o długości
maksymalnej 6m
2 poprzeczne belki , każda z 2 magnetycznymi 
modułami.

Te trawersy posiadają te same charakterystyki jak trawersy  
serii TM, ale ich poprzeczne ramiona, są przymocowane na stałe
Te systemy są godne polecenia dla podnoszenia blach o stałych
rozmiarach i nie wymagają stosowania trawers teleskopowych. 

���
Magnetyczne
Ramiona poprzeczne
Na życzenie klienta istnieje możliwość dostawy poprzecznych 
ramion zawierających po 2 moduły magnetyczne, bez belki
podłużnej  w zestawach 4 lub 6 sztuk, (odpowiednio: GTR4/N 
lub GTR6/N), z kompletem sterownika do zainstalowania
w obudowie IP54 i akcesoriów, gotowych do zamontowania .
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����� belka    grubość. długość szer zakres
������ waga    min. min. max min. max udzwigu max

kg mm mm mm mm mm kg
�������� 1100 5 3200 6000 500 3000 3700
������� 1100 5 3200 6000 500 3500 6000
������� 1350 8 3200 6000 500 3500 9000

Model               waga      grubość długość szerokość zakres
������� min. max min. max udźwigu max

kg mm mm mm mm kg
����������� 1040 5 12000 500 3500 7500
����������� 1040 5 12000 500 3500 10000
����������� 1040 5 12000 500 3500 12000
����������� 1040 8 12000 500 3500 14000
����������� 1040 8 12000 500 3500 18000

waga     grubość     długość            szerokość                       zakres                  
������� min. max min. max udźwigu max

kg mm mm mm mm kg
������������ 1560 5 16000 500 3500 10000
����������� 1560 5 16000 500 3500 14000
����������� 1560 5 16000 500 3500 18000
����������� 1560 8 16000 500 3500 20000
����������� 1560 8 16000 500 3500 25000

Szczelina mm

Współczynnik bezpieczeństwa = 1:3

Charakterystyka ładunku

Charakterystyka ładunku  Charakterystyka ładunku

na płaskiej powierzchni zwykła stal,minimalna grubość 30 mm,moduły pokryte
Temp. < 100°C
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  Krzywa wpływu szczeliny powietrznej



TB Belki
uchylne
Podnoszenie pojedynczych płyt do 12m.
długości w położeniu poziomym
lub pionowym.

Jednolita belka z prostym i efetywnym
systemem uchylnych modułów magnetycznych
jest doskonałym rozwiązaniem dla operacji,
w których płyta metalowa położona poziomo
musi być ustawiona w pozycji pionowej
lub odwrotnie ( typowe operacje dokonywane 
(w składach stali przy transporcie na stoły 
wypalarek, tlenowych plazmowych , laserowych)

Dostarczany ze specjalnym sterownikiem
szelkowym  RC/B.

��
Jednolite belki
do obsługi stołów
wypalarek

Podnoszenie pojedynczych blach
i usuwanie szkieletów oraz wyciętych elementów
po zakończeniu operacji wypalania.
Modularne systemy podnoszenia TT są "szyte
na miarę". Projektuje się je pod określony rozmiar
blachy i wycinanego elementu.
Umożliwiają one  prowadzenie w sposób łatwy 
i szybki operacji załadowania i rozładowania na 
wszelkiego rodzaju wypalarkach tlenowych
plazmowych i laserowych.
Szczególną ich zaletą jest szybkie uwolnienie
stołu wypalarki z pociętych elementów i szkieletu
w jednej operacji i udostotępnienie go do dalszej
pracy.

Standardowy model  dla dowolnego rozmiaru
powierzchni blachy i min rozmiaru wycinanych 
300x300 mm. i grubości blachy w przedziale
 od 4 do 25 mm.

Charakterystyka ładunku
Model grubość                            długość zakres
�� min. min. max udźwigu  max

mm mm mm kg
�������� 4 2500 6000 3500 
�������� 5 3000 12000 10000
������� 4 2500 12000 3500
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SML - pojedyncze
 moduły magnetyczne
Podnoszenie pojedynczych blach i pół wykończonych
bloków stalowych.

SML - electropermanentne magnetyczne  moduły
tego typu są idealnym rozwiązaniem do podnoszenia 
stalowych bloków przy niewielkiej szczelinie powietrznej.

• Doskonały współczynnik pomiędzy wagą  
chwytnika i jego możliwościami podnoszenia.

• Wielopolowy obwÛÛód magnetyczny pozwala na 
jednorodnego rozłożenia siły w obszarze roboczym.

����

���

�

�

��
�

�
��

��
�

�

�
��

Transport bloków stalowych

Krzywa wpływu szczeliny powietrznej

Ła
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 d
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)

gruboś ć   długość                  szerokość zakres
��� waga    min. min. max min. max udzwigumax

kg mm mm mm mm mm kg
������ 500 8 1000 5000 1000 2500 5000
������� 700 8 1000 5000 1000 2500 10000
������� 1000 8 1000 5000 1000 2500 15000

Rozmiary
������� ������� �� � � �
������ 1070 760 620 180 100
������� 1140 950 830 266 133
������� 1140 1350 1200 266 133

Szczelina mm

������ ������� �������

Współczynnik bezpieczeństwa = 1:3

na płaskiej powierzchni, dla stali zwykłej, przy grubości min 30 mm, bieguny zakryte
Temp. < 100°C

Charakterystyka ładunku
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 SMH - pojedyncze 
moduły magnetyczne

Podnoszenie pojedynczych kęsów
 i bloków kutych

SMH - elektropermanentne magnetyczne moduły 
  przeznaczone sa do podnoszenia ładunków 
posiadających dużą operacyjną szczelinę .

  -4-polowy wysokiej mocy obwÛÛód magnetyczny
 o dużej koncentracji lini sił pola magnetycznego
 - Duża siła magnetyczna

Krzywa wpływu szczeliny powietrznej

Ła
du
ne
k 

kg

S
iła

d
N

����� waga grubość długość szerokość zakrest
��� -        min. min. max min. max udźwigu max

kg mm mm mm mm mm kg
������ 610 30 1000 6000 1000 2500 5000
������� 950 30 1000 6000 1000 2500 10000
������� 1300 40 1000 6000 1000 2500 15000
������� 1750 40 1000 6000 1000 2500 20000
������� 2150 80 1000 6000 1000 2500 25000
������� 2700 80 1000 6000 1000 2500 30000

Rozmiary mm
������� ������� �� � � �� ��Ø �� �� �� �
������ 1285 505 155 198 462 800 180 100 15
������� 1545 531 181 242 560 880 266 133 15
������� 1575 563 213 280 626 860 266 133 15 997
������� 1760 577 227 320 706 980 304 152 15 1117
������� 1790 637 280 350 770 1100 355 177 18
������� 1790 625 272 374 814 1147 355 177 18 1311

Szczelina powietrzna mm

������ ������� ������� ������� ������� �������

Współczynnik bezpieczeństwa = 1:3

�

�

���

���

�
�

�

�

��
�

�

�

Charakterystyka ładunku

na płaskiej powierzchni, zwykła stal,grubośc min 100 mm wszystkie bieguny zakryte.
Temp. < 100°C
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Podnoszenie zwojów, kęsów i płyt hutniczych

��
Moduły do podnoszenia zimnowal-
cowanych zwojów blach o osi pionowej.

�����
Moduły do podnoszenia pociętych,
zwojów o osi pionowej (linie ci••ęcia).

��
Moduły do podnoszenia otwartych zwojów,
o osi pionowej.

��
Moduły do podnoszenia zwojów blach
zimnowalcowanych o osi poziomej.

Wyposażone w system automatycznego
centrowania na ładunku.

Linia podnośników TECNO-LIFT dostarcza
szerokiego zakresu urządzeń przezna-
czonych do prac transportowych przy
przenoszeniu zwojów różnej budowy, roz- 
miarów i kształtu bez ograniczenia wagi.

TECNO-LIFT zawsze wchodzi łagodnie 
 w kontakt z powierzchnią materiału 
od góry bez naciskania lub deformacji
ładunku.

TECNO-LIFT pozwala uniknąć wszelkich
problemów związanych z konwencjonalnymi 
metodami podnoszenia jak zaciski , C-haki
które wywierają ciągły nacisk na 
podnoszony ładunek
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��
Moduły magnetyczne do podnoszenia kęsów
Typowe zastosowanie: dzwigi portowe, 
rozładunek i załadunek statków.

Rozwiązanie przeznaczone do ładunków
wszelkiego rozmiaru i kształtu.

��
Elektropermanentne magnetyczne moduły
przeznaczone do podnoszenia warstwy kęsów 
o temperaturze do  600°C w rdzeniu.

Rozwiązanie przeznaczone do ładunków 
wszelkiego kształtu rozmiaru i wagi.

��������
3 tonowy elektropermanentny 
chwytak bateryjny.

Ten chwytak wyposażony w zdalny radiowy 
sterownik może być używany przez długi okres
niezależnie od zasilania ( do 7 dni), ponieważ 
 zasilanie elektryczne wymagane jest jedynie
w kilkusekundowych okresach podczas 
operacji MAG/DEMAG
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Podnoszenie kształtowników-szyn� �profili - walców- rur-zbiornikków 

��
Podnoszenie kształtowników i profili.

i wygody.
Jego specyficzne i unikalne ukształtowanie
biegunów pozwala obracać ładunek na podłożu
w celu kontroli lub  wygodnego składowania
w pożądanej pozycji pomiędzy stojakami
racks.

��
Moduły do podnoszenia warstwy rur okrągłych
i zamkniętych profili kwadratowych.

Przeznaczone do podnoszenia warstwy rur
bezszwowych i okrągłych ładunków różnego typu.

��
Moduły do podnoszenia walców.

Przeznaczone tylko do podnosze-
nia kształtów walcowych.
Ukształtowanie typu“V” rowka
chwytającego w czasie umożliwia 
łatwe ustawienie i wycentrowanie
modułu na przedmiocie podczas 
operacji chwytania.

Charakterystyka ładunku
����� HEA - HEB - IPE - IPN długość max zakres udźwigu
�� min. (mm) max (mm) mm max kg
������� 80 600 10000 1600

12

Podnoszenie kształtowników i 

zalety bezpiecznego podnoszenia, 
kompaktowości i wygody. Jego 
specyficzne i unikalne ukształtowanie 
biegunów pozwala obracać ładunek na 
podłożu w celu kontroli lub wygodnego 
składowania w pożądanej pozycji 
pomiędzy ramionami stojaka.

TP 8/50         80 600 18000 5000
TP 3/20         80 600 12000 2000
TP 4/30         80 600 18000 3000

profili. Modularny system łączący 



��
Moduły do podnoszenia zbiorników.

Przemieszczanie okrągłych ładunków
cienkościennych o dużych rozmiarach.

Rozwiązanie specjalne do przemieszczania
zbiorników , pojemników z zachowaniem
całkowitego bezpieczeństwa i bez
deformacji ładunku.

Specjalne rozwiązania
usprawniające
Systemy TECNO-LIFT moga być wyposa-
żone w specjalne rozwiązania poszerza-
jące możliwości ich zastosowania.

 -Piąte koło
przeznaczone do obracania ładunku

wokół osi pionowej.

- Haki uzupełniające
�����

Umożliwiają  użycie trawers
w sposób tradycyjny z zasto-
sowaniem łańcuchów, lin, bez

demontowania systemu TECNO-LIFT
Bardzo przydatne w przypadku zaistnienia
potrzeby podniesienia przedmiotów
 nieferromagnetycznych, lub o niestandar- 
dowej geometrii, lub  blach w pakietach.

• ���
System ręcznego obrotu o  90° ramion
poprzecznych. Bardzo przydatny do 
transportu profili i wąskich przedmiotów.

• Belka pomocnicza
Pozwala na zredukowanie wysokości
systemu od poziomu ładunku do lini
haka na dźwigu.Bardzo przydatna w celu
kompensacji różnych punktów osi unoszenia
dla podwójnego podnośnika dźwigowego
w tych przypadkach, gdy wysokość
podnoszenia dźwigu jest zbyt mała.
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pierwszy z mocą 75% całkowitej siły
magnetyzacji. Gdy  ładunek zostanie
nieco uniesiony ponad podłoże 
wykonywany jest cykl MAG
pozwalający na osiągnięcie 100%
całkowitej mocy magnetyzacji.
(FULL MAG).Ta operacja zabezpiecza 
osiągnięcie minimalnego marginesu
bezpieczeństwa wymaganego  dla 
bezpiecznego podniesienia.

�� Przycisk Safe: Użytkownik
musi wcisnąć dwa przyciski w tym 
samym czasie ( SAFE  i DEMAG)
aby uwolnić ładunek, w ten sposób
ograniczono możliwość przypadkowego
uwolnienia ładunku.

�� Wybór magnetyzacji modułów*
4-pozycyjny przełącznik umożliwia
wybór modułów do magnetyzacji:
tylko środkowe, wszystkie, tylko
skrajne (wą•skie ładunki) z prawej
lub lewej strony.

�� Zdalnie  radiowo sterowany panel 
przycisków zawiera: Sterownik ���
regulacji mocy.
4-pozycyjny przełącznik ktÛÛóry umożliwia
redukcję głębokości namagnesowania

 w celu uniesienia ładunku ze stosu.

�� Dla systemów  TM4 i TM6 zdalny 
sterownik radiowy zawiera także przyciski
funkcji OTWÓRZ i ZAMKNIJ zewnętrzne
teleskopowo wysuwane ramiona trawersy.
beams.

*dostê pne tylkowspecjalnych modelachTECNOLIFT
(patrz karta specyfikacji wyposażenia)

Jeśli chodzi o bezpieczeństwo i zau-
fanie, żaden szczegół nie może być
pominięty lub pozostawiony na łasce
losu: tysiące systemówTECNO-LIFT
zainstalowanych na całym świecie są
nasza najważniejszą rekomendacją.
Każdy system umożliwia uzyskanie
maksymalnej wydajności i zwrot ka-
pitału w krótkim czasie użytkowania.

Wszystkie moduły magnetyczne są
wykonane z jednolitego kawałka stali;
zapewnia to zwiększoną ochronę
przed przypadkowymi uderzeniami
System elastycznego zawieszenia
użyty w urządzeniach TECNO-LIFT
umożliwia równomierne rozłożenie
obciążenia od zawieszanego ładunku
w różnych punktach uchwyconego
ładunku unikając groźnego miejsco- 
wego przeciążenia.

Sterownik
Umieszczony jest w kompaktowej
typu IP 54 skrzynce umożliwia akty-
wację i deaktywację  w ciągu 7sek.

�� Panel przycisków
Jest zintegrowany z korpusem 
urządzenia i zawiera podstawowe 
funkcje(ON/OFF, PICK-UP, FULL
MAG, DEMAG, SAFE)

�� UCS  elektroniczny system
kontroli nasycenia steruje  
prawidłową wartością pobieranego
prądu aby zapewnić modułom
osiągnięcie pełnego nasycenia 
magnetycznego.

�� �����������������*
System TECNO-LIFT stosuje 
cykl podwójnej magnetyzacji testując
zachowanie ładunku w zależności od 
jego wagi i szczeliny powietrznej.
Cykl Pick-up jest wykonywany jako 

Charakterystyki, Akcesoria i Wyposażenie

Specjalną uwagę poświęcono
zasadom bezpieczeństwa: różne
elektromechaniczne systemy spraw-
dzają dokladność namagnesowania
ładunku i wykrywają wszelkie proble-
my, które mogą się ujawnić podczas
magnetyzacji, chwytania ładunku, 
jego podnoszenia i przypadkowej
demagnetyzacji, podczas operacji
transportowania ładunku.
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�

�

�
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�
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�������������������������������������������������������������������

Beben sprężynowy
Umożliwia łatwą instalację systemu
na wszelkiego rodzaju dźwigach.
Wyposażony jest w kabel o długości
12m i dostarczany jest z odpowiednią 
płytą mocującą.

Zestaw lamp sygnalizacyjnych
Przeznaczone do pokazywania aktualnego
statusu systemu: Normalna operacja
faza Pick Up  / Alarmy

Łańcuchy:
wykonane sa ze stali  80 

��������
Jest to złącze zabezpieczające, które
umożliwia przeprowadzenie cyklu
magnetyzacja /demagnetyzacja tylko
gdy łańcuchy są luźne. To złącze
zabezpiecza przed przypadkową
demagnetyzacją i uwolnieniem gdy 
ładunek jest zawieszony.

Zdalny sterownik radiowy
Umożliwia łatwe sterowanie funkcjami
systemu (unieś/pełna magnetyzacja/
bezpieczne/ otwÛóÛrz/ zamknij z odległości
bezpiecznej od obszaru pracy i od ładunku.
load.
Oferowany sterownik jest ergonomiczny,
wyposażony w przycisk bezpieczeństwa
i przełącznik APC regulacji mocy.  Jest
dostarczany z regulatorem częstotliwości
dwiema bateriami i ładowarką na napięcie
ładowania 120V lub 220V 
(110V or 220V) for the
transmitter.

RC / S:standardowy sterownik radiowy
RC / B: “szelkowy" sterownik radiowy

�����

Selektor magnetyzacji modułów

���������������������������������Opcja

TM4  TM6 ��� ��������� ��� ������� ��� �� �� �� �� �� ��� ��� ��� ���� ���
Budowa���Wysokowytrzymały profil stalowy
p r                 � - - � � � � �

System elastycznego zawieszenia modułów                                                                                   -  -     - -  - -  - -   -    
Zintegrowany sterownik                                                                      � � � � � � � �

���������������������� � � � � � �

Podwójny cykl magnetyzacji
���������������� �

   Hy drauliczny system teleskopowy   � �� � � � � � � � � � - - - - - - -
Zdalny sterownik ���� � � � � � � � �

    Zdalny sterownik do kabiny operatora             � � � � � � � �

          Regulator mocy APC          � � � � � �

Przycisk bezpieczeństwa
�������� � � � � � � �

System kontroli nasycenia ���
Zestaw lamp sygnalizacyjnych
Łańcuchy �

Kablozwijak spężynowy �

Zestaw instalacyjny �

������System obrotu modułów � � � � � � � � � � � � � �

� � � � � �� � � � �

Tabela standardowego i opcjonalnego wyposażenia

15Please visit our website to download technical questionnaires.

Wydzielony sterownik



To jest mocne stwierdzenie:
Tecnomagnete zrewolucjonizowało świat
prac związanych z mocowaniem!
Czy chcesz czegoś mocniejszego?
QuadSystem!

Elektropermanentny magnetyczny system mocowania wytwarza skoncentrowaną
i ustaloną siłę, która jest w stanie w sposób bezpieczny i wysoko efektywny  
zamocować stalowy przedmiot na obrabiarce, formę na wtryskarce, matrycę 
i stempel w prasie oraz unieść ładunek ferromagnetyczny.

Uwierzyliśmy w siłę naszego opatentowanego QuadSystemu, jak też wielu 
użytkowników uwierzyło w tę  bardzo mocną innowacyjną technologię.
Wielka liczba  ponad 100,000 zastosowań systemu, sprzedanych na całym
świecie, dała naszym klientom możliwość podniesienia konkurencyjności wraz
z zachowaniem bezpieczeństwa i elastycznością użytkowania .
Obecnie wraz z rozwojem naszej globalnej sieci dystrybucji i partnerów handlowych
stawiamy się do dyspozycji naszych klientów by zaprezentować stan sztuki technicznych
rozwiązań dla wszystkich zastosowań mocujących aby zwiększyć twój sukces.
Tecnomagnete: lider wszelkiego magnetyzmu.

  Świat
magnetycznych

rozwiązań

Bezpieczeństwo przez moc

Siedziba firmy:
������������ ���
20020 Lainate (MI) Italia, Via Nerviano 31
Tel. +39 02.937.591, Fax +39 02.935,708.57
e-mail: info@tecnomagnete.it

Dystrybutor w Polsce:
PROMOTECH Sp. z o.o.
ul. Elewatorska 23/1.
15-620 BIAŁYSTOK

       TEL:  (085) 678 34 26
        FAX:(085) 662 78 77
e-mail:marketing@promotech.eu
        www.promotech.eu

��������������������
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Dystrybutor w Polsce:
PROMOTECH Sp. z o.o.
15-620 Białystok, ul. Elewatorska 23/1
tel. 085 678-34-26, fax 085 662-78-77
marketing@promotech.eu   
www.promotech.eu




