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VILLAMOS SODRONYKÖTELES EMELİk 
 

DRH sorozat – az emelés legmegbízhatóbb és legbiztonságosabb módja 
 
 

Emeléskor max. 40000 kg terhelésig 
maximális biztonságot garantál. A terve-

zésben és termelésben meglévı hozzáértés 
és gyakorlat, a használt komponensek minı-
sége, a mechanikus alkatrészek gyártásában, 
felületi kiképzésében és felületkezelésében 
alkalmazott magas szintő technológia, valamint az 
UNI EN ISO 9001;2000 minıségbiztosítási rend-
szer (amely szabályozza a vállalat összes tevékeny-
ségét) lehetıvé teszi DONATI SOLLEVAMENTI szá-
mára, hogy a legmodernebb nemzetközi szabványok-
nak megfelelı terméket kínáljon.  
A DRH villamos köteles emelı sokféle helyzetben 
használható, hosszú távú megbízhatóságot és a biz-

tonságot nyújt az összes mőködési fázisban.  
A speciális víztaszító felületkiképzés, melyet egy elektroszta- 

tikus folyamattal hoztunk létre, még nehéz körülmények között  
is garantálja a hosszú élettartamot és az egyenletes mőködést.  

A vállalat a szállítási dátumtól kezdıdı három éves garanciát nyújt, 
mindezt méltányos áron. 

 
DONATI 

SOLLEVAMENTI S.r.l. 

bemutatja a DHR villamos 

sodronyköteles emelık egy 

még fejlettebb termékvá-

lasztékát. 

Biztonságos, megbízható, 

kompakt és gazdaságos. 

Ezek az emelıgépek a teher 

emelés legmodernebb és 

leggazdaságosabb módját 

képviselik, abszolút bizton-

ságban, max. 40000 kg 

terhelésig. 
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 Villamos sodronyköteles 

emelık és haladómővek 
 
teljesítmény és biztonság az Ön üzemében 
 

Az emelıvel kombinált haladómő, amely egy vagy 
két gerendán fut, lehetıvé teszi a vízszintes moz-
gásokat is. 
 
Az összes emelés (emelés és süllyesztés) és ke-
resztirányú  mozgás (jobb és bal)  villamos mőköd- 

tetéső, és rögzített függıkapcsolóval, rádió vagy 
infravörös távirányítással vezérelhetı. 

 

és haladómővek 

villamos 
sodronyköteles 
emelık 

teljesítmény és 
biztonság 

az Ön üzemében 
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A DRH sorozatú villamos sodronyköteles emelık termékválasztékát a következıképpen fejlesztettük ki: 
•••• 4 alapméretben, DRH 1-2-3-4, 800 kg-tól 40000 kg-ig terjedı terhek emelésére, 1020 különbözı standard kivitelben, 

az alábbi FEM (ISO) besorolások szerint: 
•••• 1 Am (M4) – 2m (M5) – 3m (M6). 

•••• egy emelési sebességgel, egy négypólusú motorral: 
•••• 4 vagy 6 m/perc négy kötélágas emelık esetén 
•••• 8 vagy 12 m/perc két kötélágas emelık esetén 

•••• két emelési sebességgel, egy 4/12 pólusú motorral: 
•••• 4/1,3 vagy 6/2 m/perc négy kötélágas emelık esetén 
•••• 8/2,6 vagy 12/4 m/perc két kötélágas emelık esetén 

•••• három emelési sebességgel, 4/12 pólusú motorral,  
 a mikro sebességet frekvenciaszabályozó készülék hozza létre. 
•••• 5 standard változatban: rövid (C), normál (N), hosszú (L), vagy extra hosszú (X1 és X2) kötéldobokkal, és 4 m - 54 m 

függıleges horogmozgással. 
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VILLAMOS SODRONYKÖTELES EMELİK 
a DRH sorozat választéka 

 

 

Rögzített kialakítás 
Ez az univerzális, alapkivitelő 
konfiguráció, amely lehetıvé 
teszik a DRH emelıdob rögzí-
tését egy - a kéttartós 
haladómőhöz hasonló -
vázszerkezetre vagy felsı 
felfüggesztésre. 
 
DST/N/S típusú egysínő 
haladómőves konfiguráció 
A DRH emelı függesztett 
kivitelben kerül szállításra, 
normál beépítési magasságú 
haladómővel, vagy csuklós 
haladómőves kivitelben (ha a 
macskának íves pályán kell 
futni). A haladómő villamos 
mőködtetéső. 
 
DST/R típusú egysínő hala-
dómőves konfiguráció 
Ebben az összeállításban a 
DRH emelıt kis beépítési 
magassággal szállítjuk a 
maximális horogút érdekében. 
 
DRT típusú dupla tartóge-
rendás haladómőves konfi-
guráció 
A DRH emelı a dupla tartóge-
rendás haladómő vázszerke-
zetére vagy az alá függesztve 
szerelhetı fel. A haladómő 
keresztirányú emelıs kivitel-
ben is szállítható. A haladómő 
villamos mőködtetéső, és két 
sínen fut. Ez a változat lehe-
tıvé teszi a maximális daruho-
rog út elérését. 
 

A DRH sorozatú villamos sodronyköteles eme-
lıket és a hozzájuk tartozó villamos haladómő-
veket moduláris komponensekbıl készítjük. Ez 
lehetıvé teszi a sokféle normál vagy speciális 
kivitel gyors, gazdaságos, de ami a legfonto-
sabb, biztonságos elkészítését. A daruhorog út 
maximális kihasználása és az emelıgép mini-
mális befoglaló méretének garantálása érdeké-
ben, az alapvetı komponensek (motor, hajtómő 
és kötéldob) nagyszilárdságú csavaros kötések-
kel, egytengelyő kivitelben vannak összeszerel-
ve. Minden kötés ellenırizhetı, és önzáró biz-
tonsági anyákkal van ellátva. Az ilyen típusú 
konstrukció elınyei a rendkívül kompakt hajtó-
mőmotor egységnek köszönhetık, ahol is ezek 
az elınyök egyaránt megmutatkoznak a haté-
konyságban és a biztonságban. 
 
A kötéldobnak a hajtómőmotorral ellentétes 
oldalához ciklusszámláló, többsávos hajtómő-
kapcsoló, végállás-kapcsolók, jeladók, bizton-
sági fékek stb. csatlakoztathatók. 
Továbbá, a tökéletesen szimmetrikus kivitel, 
speciális kivitelben bal és jobb emelkedéső 
hornyokkal ellátott dobnál, lehetıvé teszi két 
hajtómőmotor felszerelését. Így megduplázható 
az emelési sebesség, a teherbírás azonban 
ugyanaz, viszont a függıleges emelés tényle-
gesen pontszerő lesz. Ez különösen alkalmas 
opció nagy horogmozgású változatoknál. 
 
A teljesen megbízható és mőszakilag innovatív 
emelıgépek gazdaságos elıállításához fejlett 
termelési folyamatokat, és legkorszerőbb szere-
lési technológiát használunk. 

A villamos komponensek burkolata és szige-
telése 
• Emelı és haladómő motorok: 
    IP55 védelem – „F” osztályú szigetelés 
• IP 23 emelımotor fék. 
• Végálláskapcsoló: IP65 minimális védelem. 
Maximális szigetelési feszültség 500 V 
• Kábelek: CEI 20/22 II 
Maximális szigetelési feszültség 450/750 V 
Villamos energiaellátás 
• A DRH villamos sodronyköteles emelıket 
háromfázisú, váltakozó áramú energiaellátásra 
terveztük: 
400 V – 50 Hz, az IEC 38-1 szerint 
• A szabványostól eltérı feszültségek és frek-
venciák külön érdeklıdésre rendelkezésre áll-
nak.  
Üzemi körülmények 
• Üzemi hımérséklet: minimum -10 °C, maxi-

mum +40 °C 
• Maximális relatív páratartalom: 80% 
• Maximális tengerszint feletti magasság: 1000 

m 
• Az emelıgépet jól szellıztetett környezetben 

kell felszerelni, amely mentes a korróziót 
okozó gızöktıl (savas gızök, sós pára stb.). 

Zajszintek 
• A teljes terheléső emelıgép által kibocsátott 
zajszint mindig kevesebb, mint 85 dB (A). Azon-
ban a fémszerkezetek által vezetett zajt, ill. egy 
falhoz közeli elhelyezés miatt történı zajvissza-
verıdést az említett érték nem tartalmazza. 
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1. Villamos emelımotor 
Aszinkron, háromfázisú, kúpos fékkel fékezett motor. 
Minimális védelem IP 55 – F szigetelési osztály. A túl-
terhelés elleni védelemhez a motor hıérzékelıkkel 
rendelkezik. 
 
2. Emelımotor fék 
A fékbetét azbesztmentes. A fékegység, amelyet a fék 
és a motor hőtését biztosító ventilátorral láttak el ellátva, 
axiálisan együtt mozog a motortengellyel, és ha az 
energiaellátás megszőnik, a fék automatikusan mőkö-
désbe lép. (A Gépek irányelv 1. Melléklet 1.2.6 – 4.1.1.6 
c pontjai szerint.) 
 
3. Csatlakozás a hajtómőhöz 
A fékezett motor és a hajtómő közötti csatlakozás lehe-
tıvé teszi a motortengely megfelelı axiális elcsúszását. 
 
4. Hajtómő 
Egytengelyő kivitel, három lassító fokozattal, hıkezelt, 
ferdefogazatú, nagyszilárdságú acél homlok-
fogaskerekekkel. A hajtómővet úgy méretezték, hogy a 
normál FEM igénybevételi csoportnak megfelelı fe-
szültségnek és kopásnak ellenálljon a teljes élettartamra 
(Gépek irányelv 1. Melléklet 4.1.2.3 pont). A teljes be-
rendezés golyóscsapágyazott, olajfürdı kenéssel ellátva 
a teljes élettartamra.  
 
5. Kötéldob 
Az acélöntvénybıl készült kötéldob megmunkált horony-
nyal rendelkezik, és azt a hajtómő karimájára ill. a másik 
oldali karima tartja. A dob agyakon tartós kenéső csap-
ágyakon forgó bordás perselyek találhatók. A kötéldob 
az ISO 4308-1 és UNI 9466 szabványoknak, ill. a 
9.661/86 FEM elıírásoknak megfelelıen készül, és a 
kötéldob átmérıjének, illetve a sodronykötél átmérıjé-
nek hányadosa soha nem < 20 (FEM 3m). A kötéldobot 
tartó karimák hengeres csapokkal rendelkeznek, ame-
lyek rögzítik az emelıgép felfüggesztését biztosító 
komponenseket, vagy amelyek alátámasztják az eme-
lıt, amikor a berendezés megmunkált ülékeken fekszik, 
ezen kívül tartják a kötélrögzítı keresztfejet és a terelı 
kötéltárcsát. A két karima közötti csatlakozás csavaro-
zott kötéssel történik. Az emelıgép fölé egy védıfedél 
van rögzítve, amely ütésálló átlátszó mőanyagból ké-
szül. 
 
6. Kötélvezetı 
A kötélvezetı egy gömbgrafitos öntvénybıl készülı 
menetes győrővel rendelkezik, és biztosítja a kötél 
megfelelı felcsévélését a kötéldobra. (Gépek irányelv 1. 
Melléklet 4.1.2.4 pont).  
A rendszer automatikusan regisztrál bármilyen elıfordu-
ló játékot vagy kopást. A kötélvezetı tartalmaz még 
sárgarézbıl készült, csúszó visszacsapás gátló karokat, 
amelyek az emelıgép támcsavarjaira hatva, emelés és 
süllyesztés végállás kapcsolóként funkcionálnak. 
 
7. Emelés és süllyesztés végállás-kapcsoló 
Ez egy biztonsági komponens, amely vészhelyzet es-
tén, emeléskor és süllyesztéskor korlátozza a horog 
futását. (Gépek irányelv 1. Melléklet 4.1.2.6 pont). Két 
mikrokapcsolót tartalmaz, melyek a pozitív lomha nyitás 
elvén mőködnek, és amelyek az emelımotor segéd-
áramkörő vezérlésére hatnak.  
 
8. Kötélkerék összeállítás 
Kettınél több kötélágas változatoknál használjuk, és azt 
két forgócsap támasztja alá, amelyek lehetıvé teszik az 
egység beállását a kötél függıleges tengelyének hely-
zete szerint. A terelı kötélkerék szénacélból készül. A 
kerék megmunkált kötélhoronnyal rendelkezik, és tartós 
kenéső csapágyakon forog. 

 

AZ EMELİGÉP RÉSZEI 
a tervezési és összeszerelési folyamat  
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9. Kötélrögzítı keresztfej 
Standard változatoknál használjuk, és azt két forgócsap 
támasztja alá, amelyek lehetıvé teszik az egység beállí-
tását a kötél függıleges tengely helyzetétıl függıen. A 
túlterhelésgátló szerkezet a keresztgerenda lemezei 
között helyezkedik el. 
 

10. Túlterhelésgátló 
Az összes DRH sorozatú villamos sodronyköteles eme-
lıgép rendelkezik egy küszöbérték mikrokapcsolóval 
ellátott túlterhelésgátlóval. 
(Gépek irányelv 1. Melléklet 4.1.2.4 pont). 
A túlterhelés érzékelı készülék állandóan méri és ellen-
ırzi a terhelés értékeket és a mozgás miatt fellépı 
dinamikus és tehetetlenségi hatásokat. Amikor a terhe-
lés túllépi a beállított értékeket, a készülék mikrokapcso-
lója mőködésbe lép és nyitja az emelési vezérlı készü-
lék vezérlıkörét.  
 

11. Ékes kötélrögzítés 
A kötélrögzítı gömbgrafitos öntöttvasból készül. A mi-
nimális igénybevételi tényezı megfelel a 9.661/86 FEM 
elıírásnak. A sodronykötelet egy ékkel rögzítjük, amely 
megakadályozza a kötél lecsévélıdését. 
 

12. Sodronykötél 
Igénybevételnek és kopásnak nagymértékben ellenálló 
rugalmas acélból készül. A minimális igénybevételi 
tényezıt úgy választottuk meg, hogy megfeleljen az ISO 
4308-1 szabványnak. Csavarodásmentes köteleket 
használunk a DRH két kötélágas hosszú ill. extra hosz-
szú, 1-s mérető (X1) kötéldoboknál, valamint a 2 és 4 
kötélágas emelıgépekhez extra hosszú, 2-s mérető 
(X2) kötéldoboknál. 
 

13. Horogblokk és horog 
A kötélkerék szénacélból készül, és megmunkált 
kötélhoronnyal rendelkezik. A kerék tartós kenéső 
csapágyakon forog. A horog nagyszilárdságú, 
süllyesztékben kovácsolt acélból készül, és egy kereszt-
tartóra van felszerelve. A horog egy axiális csapágyon 
tud forogni, és biztonsági kiakadáshátlóval rendelkezik a 
teher kiakadásának megakadályozásra. 
(Gépek irányelv 1. Melléklet 4.1.2.6 pont) 
 

14. Villamos csatlakozódoboz 
Külön kérésre szállítjuk. A csatlakozódoboz 
tömszelencékkel rendelkezik, és lehetıvé teszi az eme-
lı és a villamos haladómő (ha van ilyen) összes villa-
mos berendezésének csatlakoztatását. A villamos csat-
lakozóterek és/vagy egyéb kisfeszültségő vezérlı be-
rendezések ütésálló hıre lágyuló fedéllel vannak lezár-
va, IP 55 burkolat. 
 

15. Mellékáramkörő vezérlés 
Amikor az emelıberendezés villamos vezérléssel együtt 
kerül kiszállításra, az emelés és süllyesztés funkciókat 
és/vagy a haladómő balra és jobbra mozgását villamos 
berendezés vezérli, amely a következıket tartalmazza: 
Transzformátor a vezérlı áramkörökhöz. 
A fı mágneskapcsoló és a motorok vezérlésére szolgá-
ló mágneskapcsolók / irányváltó mágneskapcsolók. 
Biztosítékok a motorok és a transzformátor védelmére. 
Kapocsléc a segéd és teljesítmény áramkörök csatlako-
zásához.  
A komponensek egy konzolos panelre vannak felszerel-
ve, amely a motorral ellenkezı oldalon helyezkedik el. A 
vezérlıelemeket egy nyomógombos vezérlıkapcsoló 
mőködteti, amelyet törpefeszültségő (48 V) váltóáram 
táplál. A nyomógombos vezérlıkapcsoló ergonómikus 
kialakítású, vízzáró kivitelő, valamint önmagát kioltó, 
ütésálló, hıre lágyuló mőanyagból készül. 
Védettségi fokozata IP 65. 
A vészhelyzeti stop (Gépek irányelv 1. Melléklet 1.2.4 
pont) a gomba alakú gomb megnyomásával aktiválható, 
amely indítja a leállítást vezérlı áramkört (Gépek irány-
elv 1. Melléklet 1.2.3 pont). 
A nyomógombos vezérlıkapcsolót a villamos berende-
zéshez többeres kábel csatlakoztatja, amely a megtö-
rést megakadályozó fémbetétet tartalmaz. 
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HALADÓMŐVEK 
tervezési és összeszerelési folyamat  

 
 
 
Egysínő villamos haladómő, DST/N – 
S – R - típusok 
• Normál – Csuklós – Csökkentett • 
Ezek az egységek általában egy futóke-
rék és egy hajtókerék összeállításból 
állnak, és mindegyikük két présöntött és 
forgácsolt acélkerékkel rendelkezik, ame-
lyek tartós kenéső gördülıcsapágyakon 
futnak. A hajtókerék összeállítás kerekei 
egymással szemben állnak, rendelkez-
nek egy tányérkerékkel, és a normál (N) 
és csökkentett (R) változatoknál, egy 
összekötı tengellyel vannak összekötve. 
A csuklós változat (S) két hajtómőmotor-
ral rendelkezik. Mindkettı meghajtja a 
kerekeket. A keréktámasztó acéllemezek 
kisiklás és leesés elleni szerkezettel (Gé-
pek irányelv 1. Melléklet 4.1.2.2 pont), és 
gumiütközıkkel vannak ellátva. A haladó 
mozgást egy vagy két fékezett motor 
biztosítja. Ezek a daru-haladómővek 
kúpos belsı kialakítású motorokkal, 
fokozatos indítással és fékezéssel, egy 
vagy két sebességgel, és egy vagy két 
eltolt tengelyes hajtómőmotorral (tartós 
olajfürdıs kenéső ferdefogazatú 
fogaskerekekkel) rendelkeznek. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Villamos haladómő 
Normál egysínő, standard beépítési 
magasságú, DST/N típus 
A normál változatban a haladómő kör 
keresztmetszető tartócsapokkal ren-
delkezik, melyek az emelıgép számá-
ra forgócsapos felfüggesztést biztosí-
tanak. A hajtó- és futókerék pajzsok a 
tartócsapokon állíthatók a gerenda 
szélessége szerint, és csavarozott 
csatlakozású konzolokkal vannak el-
látva. A két egység (hajtó és futókerék) 
merevítı lemezekkel van egymáshoz 
kapcsolva. 
 
Villamos haladómő, egysínő, csök-
kentett beépítési magasság, DST/R 
típus 
Az alacsony beépítési magasságú 
változatban, a haladómő kör kereszt-
metszető tartócsapokkal rendelkezik, 
melyek az emelıgépet felültetett pozí-
cióban támasztják meg. A hajtó- és 
futókerék pajzsok a tartócsapokon 
állíthatók a tartó szélessége szerint, és 
csavarozott csatlakozású konzolokkal 
vannak ellátva. A haladómő ellensúly-
lyal rendelkezik a kör keresztmetszető 
tartócsapon az emelı súlyának ki-
egyensúlyozásához. 
 
Villamos haladómő, egysínő, csuk-
lós, DST/S típus 
Csuklós változatban a haladómő kör 
keresztmetszető tartócsapokkal, és az 
emelı rögzítéséhez forgócsapos kon-
zolokkal rendelkezik. A hajtó és futóke-
rék pajzsok a tartócsapok mentén 
állíthatók a gerenda szélessége sze-
rint, és csavarozott csatlakozású kon-
zolokkal vannak ellátva. A két hajtóke-
rék egység egymással szemben he-
lyezkedik el ugyanazon a csapon, és 
azok függetlenek a két futókerék egy-
ségtıl. 
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egysínő haladómő 

Villamos haladómő, dupla tartóge-
rendás, DRT típusú 
A kerekeket, melyek közül kettı hajtott 
kerék, kettı pedig futókerék, egy acél 
vázszerkezet támasztja meg. A széna-
célból sajtolt kerekek tartós kenéső go-
lyóscsapágyakon futnak. A dupla tartó-
gerendás haladómő kisiklás és leesés 
elleni szerkezetekkel (Gépek irányelv 1. 
Melléklet 4.1.2.2 pont), és gumiütközık-
kel vannak ellátva. 
A keresztirányú mozgatást egy fékezett 
motor biztosítja, amely kúpos belsı ki-
alakítással, fokozatos indítással és fé-
kezéssel, egy vagy két sebességgel 
rendelkezik és egy eltolt tengelyhelyzető 
hajtómőmotorral (tartós olajfürdıs kené-
ső ferdefogazatú fogaskerekekkel) van 
ellátva, amely egy hajtótengellyel viszi át 
a mozgást a hajtókerekekhez. Az emelı 
berendezés felszerelhetı a haladómő 
tetejére, vagy felfüggeszthetı. 

Keresztirányú végállás-kapcsolók 
Kérésre az összes haladómő szállítható 
végállás-kapcsolókkal ellátva. (Gépek 
irányelv 1. Melléklet 4.1.2.6 pont). 
 
Vonszolókar 
Kérésre, az összes haladómő típushoz, 
egy minden irányban állítható 
vonszolókar áll rendelkezésre a haladó-
mő / emelı villamos tápláláshoz történı 
csatlakoztatásához.  
 
Lengı konzolok a DST/N haladómőre 
szerelt emelıkhöz. 
Kérésre rendelkezésre áll, hogy lehetıvé 
tegye az emelıgép lengését a futóge-
renda függıleges tengelyéhez képest. 
 

  

 
dupla tartógerendás haladómő 
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A DONATI 
SOLLEVAMENTI S.r.l 
a legmodernebb nem-
zetközi elıírásoknak 
megfelelı termékvá-
lasztékot kínál. 

 
 

EGY VEZETİ CÉG MINİSÉGI TERMÉKEI 
Donati termékválasztéka 

 
 
 

A Donati termékválasztéka kielégíti a gyáripar 
emelı berendezésekre vonatkozó igényeit, 

és egyedülálló kapcsolatot kínál a minıség 
és az ár között, amely professzionális konst-
rukcióval van párosítva.  
A DMK sorozatú villamos láncos emelı be-
rendezés max. 4000 kg kapacitással, a kézi 
mozgatású és motoros forgódaruk, a DRH 
sorozatú villamos sodronyköteles emelıgé-
pek max. 40000 kg kapacitással, a füg-
gesztett DSC csatorna szelvény rendsze-
rek, és a DPG kerékhajtó egység biztonsá-
gos és gazdaságos megoldást képviselnek 
az anyagmozgatási problémákra.  
Kérésre, az összes termék speciális válto-
zatai, és CSA/US jóváhagyással rendelke-
zı változatai rendelkezésre állnak. 
A Donatti Solevamenti S.r.l. vevıi elége-
dettséggel kapcsolatos folyamatos figyel-
me arra irányul, hogy olyan kölcsönös 
tiszteletre és bizalomra alapuló hosszú 
távú kapcsolatokat építsen ki, amely a 
szervezet rugalmasságának és szolgálat-
készségének és a közvetlen és személyes 
kapcsolatnak köszönhetı. 
Az értékesítés utáni szolgáltatás úgy van 
szervezve, hogy azonnali válaszokat és 
megoldásokat adjon a tartalék alkatré-
szekkel, szerviz és szavatossági eljárá-
sokkal kapcsolatban. 

 
1930 óta Donati Sollevamenti S.r.l. egyre 
sikeresebbé vált az emelı berendezések 
nemzetközi piacain, ami a rugalmas tech-
nológiai és tervezési innovációnknak tud-
ható be.  
A sokéves gyakorlatunk a piacon és a 
precizitásunk, amely kompromisszumok 
nélkül szembenéz a biztonsággal és az 
elıírások betartásával kapcsolatos kérdé-
sekkel, a garanciát nyújt a biztonságra és 
megbízhatóságra. 

Az összes termékünk és szolgáltatásunk 
állandó minıségét és megbízhatóságát a 

tanúsítvánnyal rendelkezı belsı minıség 
biztosítási rendszerünk biztosítja 1993 óta. A 

Donati vállalati szervezetében a minıségbiz-
tosítás az anyagok és a gyártási folyamat 

ellenırzésével kezdıdik, és a befejezett ter-
mékekig terjed. 
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a tervezési és összeszerelési folyamat 

 

BIZONYÍTVÁNYOK ÉS GARANCIÁK 
 

 
 
Donati Sollevamenti S.r.l minıségre irányuló folyamatos és gondos figyelme nem csak az alapos tervezésben, megbízható 
termékválasztékban, az anyagoknak és a termelés összes fázisának valamint a befejezett terméknek állandó ellenırzésében 
nyilvánul meg, hanem a minıségirányítási rendszeren keresztül magába foglalja a teljes szervezetet, és ez a rendszer 1993 óta 
ellenırzi az egész vállalat életét. 
A Donati termékek tervezésében és gyártásában megmutatkozó teljesség nem lenne elegendı az említett nemzetközi elıírások 
gondos megfontolása nélkül, ami garanciát nyújt a Vevınek és a felhasználónak, és egyfajta útlevélként szolgál termékeink 
nemzetközi piacokon történı értékesítéséhez. Ennek fényében javasoljuk a speciális kivitelben amerikai piacra gyártott DRH 
köteles emelıkre és hozzávaló tartozékokra, valamint a haladómővekre vonatkozó legújabb CSA tanúsítvány (ANSI/UL 
kiterjesztéssel) megtekintését. 
A DRH sorozatú villamos sodronyköteles emelıgépeket és a hozzávaló haladómőveket úgy terveztük és gyártottuk, hogy figye-
lembe vettük a Biztonság “alapvetı követelményeit”, amely Közösségi Irányelvek 98/37/CE (89/392 CEE) I. mellékleté-
ben, valamint késıbbi módosításokban 91/368/CEE, 93/44/CEE és 93/68/CEE, és a Gépek irányelvekben található. Továb-
bá, a DRH sorozatú emelıgépek és hozzávaló haladómővek megfelelnek a következı irányelveknek: Irányelvek kisfeszült-
ségre (DBT) 2006/95/CE. 
Elektromágneses összeférhetıségi irányelvek (EMC) 2004/108/CE. 
 
Szabályzatok 
A következıkben felsoroltuk a fı mő-
szaki elıírásokat és szabályzatokat, 
melyeket figyelembe veszünk a DRH 
sorozatú villamos sodronyköteles eme-
lıgépek tervezése és összeszerelése 
során: 
• EN 12100 1a – 2a részek “Gépek 

biztonsága” 
• EN 60204 – 32 “Emelıgépek villa-

mos berendezéseinek biztonsága” 
• EN 60439 – 1 “Kisfeszültségő vezér-

lıberendezés” 
• EN 60529 „IP burkolat” 

• ISO 4201 – 1 “Emelı berendezések 
besorolása” 

• ISO 4308 – 1 “Kötelek választéka” 
• UNI 7670 “Emelı berendezések 

mechanizmusainak számítása” 
• UNI 9466 “Kötéldobok számítása” 
• DIN 15401 “Daruhorgok választéka” 
• FEM 1.001/98 “Emelı berendezések 

számítása” 
• FEM 9.511/86 “Mechanizmusok 

osztályozása” 

• FEM 9.661/86 „Kötéldobok, kötelek 
és kötélkerekek választéka” 

• FEM 9.683/95 „Emelı és mozgató 
motorok választéka” 

• FEM 9.755/93 “Biztonságos munka-
végzés periódusai” 

• FEM 9.941/95 „Vezérlési szimbólu-
mok” 
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A használat kritériumai és feltételei 
 
• Határozza meg helyesen az emelıgép üzemeltetési korlátait, annak biztosítására, hogy a berendezés helyesen mő-

ködjön, és hogy teljesen megfeleljen azon üzemi körülményeknek, amelyekre azt szánták. 
• Az FEM9.511 elıírás lehetıvé teszi az emelıgépek besorolását a használati feltételek szerint. 
• A villamos sodronyköteles emelıgépek üzemeltetési határainak meghatározásához szükséges paraméterek a követ-

kezık: 
 

•••• 1) Tényleges emelési kapacitás 
•••• 2) Igénybevételi szint 
•••• 3) Napi használat átlagos idıtartama 

 
1) Tényleges emelési kapacitás 
 
• Ezt az emelendı legnagyobb teher határozza meg. 
 

! A névleges emelési kapacitásnak nagyobbnak kell lenni, mint a tényleges 
emelési kapacitásnak Emelési kapacitás = kg 

 
2) Igénybevétel 
 
Az igénybevételt a tényleges emelendı terhelések figyelembevételével határozzuk meg, és az a lent felsorolt, az igény-
bevétel típusát meghatározó négy terhelésspektrum egyikébe sorolható be.  
 

1) Könnyő 2) Közepes 3) Nehéz 4) Nagyon nehéz 

    
    

Emelıgépek, amelyek ritkán 
emelnek maximális terheléseket, 

és fıként csökkentett terheket 
emelnek 

Emelıgépek, amelyek hozzáve-
tıleg azonos számban emelnek 
maximális, közepes és csökken-

tett terheléséket. 

Emelıgépek, amelyek gyakran 
emelik a maximális terhelést, de 

általában közepes terheket 
emelnek. 

Emelıgépek, melyek rendszere-
sen hozzávetıleg a maximális 
terheléssel azonos terheket 

emelnek. 
 
3) Napi használat átlagos idıtartama – Tm= Órák 
 

• Emelési mőveleteknél a napi használat átlagos idıtartamát a következıkép-
pen számoljuk: 

Tm (órák) =  

 
Tényleges függıleges horog-

mozgás 
AHR = m 

Mőködési ciklusok 
C/h = Óránkénti ciklusok szá-

ma 

Mőködési idı 
Rt = órák 

Emelési sebesség 
s = m/perc 

    
A teher tényleges függıleges 
irányú mozgásainak átlaga. 

Az óránként végzett teljes eme-
léseknek és süllyesztéseknek 

száma 

Az emelıgép teljes napra vetített 
mőködési ideje 

A teher által egy perc alatt meg-
tett út 

te
rh

el
és

 (
%

) 

idı (%) 

te
rh

el
és

 (
%

) 

idı (%) 

te
rh

el
és

 (
%

) 

idı (%) 

te
rh

el
és

 (
%

) 
idı (%) 

ho
ro

gm
oz

gá
s 

idı 

emelés szünet süllyesztés szünet 

ciklus (max. 10 perc) 

C/h = Óránkénti ciklusok száma Ce = m Ti = órák V = m/min. 
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• Haladó mozgásnál a használat átlagos idıtartamát a következıképpen szá-
moljuk: 

Tm (órák) =  

 
Tényleges átlagos haladó 
mozgás hossza AAR (m) = 

L/2 

Mőködési ciklusok 
C/h = Óránkénti ciklusok 

száma 

Mőködési idı 
Rt = óra 

Haladási sebesség 
S = m/perc 

 
 

   

A haladómő által a geren-
dán futott átlagos út L 

Az óránként végzett befeje-
zett haladó mozgások 
(jobbra/balra) száma 

A haladómő napi futási 
ideje 

A haladómő által, folyama-
tos futással, egy perc alatt 

megtett út 
 
Az igénybevételi szint és a napi használat átlagos idıtartamának emelésre és/vagy haladó mozgásra történı meghatáro-
zása után, a következı táblázat használatával a vonatkozó szerkezet (emelı vagy haladómő) igénybevételi csoportja 
meghatározható, és azután meghatározhatjuk az emelıgép típusát az emelési kapacitásnak megfelelıen. 
 

Igénybevételi szint Átlagos napi mőködési idı – Tm = Órák 

Könnyő terhelés ≤ 2 ≤ 4 ≤ 8 ≤ 16 ≤ 16 - 
Közepes terhelés ≤ 1 ≤ 2 ≤ 4 ≤ 8 ≤ 16 ≤ 16 
Nehéz terhelés ≤ 0,5 ≤ 1 ≤ 2 ≤ 4 ≤ 8 ≤ 16 
Nagyon nehéz terhelés ≤ 0,25 ≤ 0,5 ≤ 1 ≤ 2 ≤ 4 ≤ 8 

ISO 4301/88 M3 M4 M5 M6 M7 M8 Emelı és haladó mozgást végzı szerkezetek 
igénybevételi csoportja FEM 9.511/86 1Bm 1Am 2m 3M 4m 5m 

Szakaszos használati tényezı (RI%) 25 30 40 50 60 60 
Óránkénti indítások száma (A/óra) 150 180 240 300 360 360 Emelıgép 
Óránkénti ciklusok száma (C/óra) 25 30 40 50 60 60 
Szakaszos használati arány (RI%) 20 25 30 40 50 60 
Óránkénti indítások száma (A/óra) 120 150 180 240 300 > 360 

Szakaszos használat a 
9.683/95 FEM szab-
vány szerint 

Haladómő 
Óránkénti ciklusok száma (C/óra) 20 25 30 40 50 > 60 

Fı sebesség 1/3 (óránkénti indítások számának 33,3%-a) Óránkénti indítások 
száma (A/óra) Lassú sebesség 2/3 (óránkénti indítások számának 66,7%-a) 

Fı sebesség 2/3 (átlagos napi üzemelési idı 66,7%-a) 
Két sebességő, kétpó-
lusú motor Napi mőködési 

idı (Tm) Lassú sebesség 1/3 (átlagos napi üzemelési idı 33, 3 %-a) 
Üzemelési idı a fı sebességen (perc)       
Üzemelési idı a lassú sebességen (perc)       Átmeneti használat 
Óránkénti indítások maximális száma (A/óra)       

 
Példa: 
Az átlagos napi üzemelési idı (Tm) számítása a következı tényezıkre alapul: 
Kapacitás = 6300 kg; Igénybevételi szint = Közepes terhelés 2); Tényleges horog függıleges mozgás (AHR) = 3 
m; Óránkénti ciklusok száma (C/h) = 10; Napi mőködési idı (Rt) = 8 óra; Emelési sebesség (S) = 4 m/perc; eme-
lés négy kötélágas emelıgéppel végezve. 
 

Tm (órák)=  

 

A 2.27 fejezetben lévı táblázatból meghatározhatjuk a 
sodronyköteles emelıgép típusát (4/1 kötélágas) – figye-
lembe véve a kapacitást (6300 kg), feszültségszintet (kö-
zepes terhelés 2), és az átlagos napi mőködési idıt (Tm = 
2 óra): 
FEM igénybevételi csoport 1Am – típus DRH 24L1•M 

 

! 
•••• A sodronyköteles emelıgép igénybevételi csoportjának jelölése fel van tüntetve az emelıgép 

adattábláján (lásd a 3.5.3 fejezetet – Adattáblák listája) 
•••• DONATI SOLLEVAMENTI S.r.l. csak akkor garantálja a biztonságos és tartós használatot, ha a 

DRH villamos sodronyköteles emelıgépet az elırelátott igénybevételi csoport megfelelı paramé-
terei szerint használják. 

da
ru

ko
cs

i ú
t 

jobbra szünet balra szünet 

ciklus (max. 10 perc) 

idı 

C/h = Óránkénti ciklusok száma Ti = órák V = m/min. Pm (m) = L/2 



 

15 

 

Emelıgépek és haladómővek azonosítása 
 

 
 

1-s méret DRH 2-s méret DRH 3-s méret DRH 4-s méret DRH 
 

MEGJEGYZÉS: Az “Alap” berendezések vastag betővel vannak kiemelve (pl. 24L2•L), míg a berendezés változatokat 
normál betőkkel jelöltük (pl. 24L1•L) 
=> Emelıgép rendelkezésre áll magasabb FEM (ISO) igénybevételi csoportban 

 

Emelıgépek és haladómővek jellemzıinek azonosítása kódok használatával – jelmagyarázat és példa 

 
 

Kötelek elrendezése 
(egy hornyos kötéldob) 

Kötélelrendezés 4/1 Kötélelrendezés 2/1 

Kapacitás 
kg 

Betőjel 
 reduktor kapacitás 

DRH típusjelölés az FEM (ISO) csoporthoz viszonyítva 
 1Am(M4) 2Am(M5) 3Am(M6) 

DRH típusjelölés az FEM (ISO) csoporthoz viszonyítva 
 1Am(M4) 2Am(M5) 3Am(M6) 

DRH emelıgép 

Méret: 
1 - 2 - 3 - 4 
 
Kötélágak száma: 
2 = 2 kötélág (2/1) 
4 = 4 kötélág (4/1) 
 
 

Reduktor típusa: 
L = Lassú 
4 m/perc 4/1 kötélágas 
8 m/perc 2/1 kötélágas 
V= Gyors 
6 m/perc 4/1 kötélágas 
12 m/perc 2/1 kötélágas 
 
 
 
FEM csoport (ISO): 
1 = 1 Am (M4) 
2 = 2 m (M5) 
3 = 3 m (M5) 

Emelıgép 
sebessége: 

S = 1 sebesség 
W = 2 sebesség 

 
 

Kapacitás bető: 
L = 5000 kg 

 
 

Kötéldob típusa: 
N = Normál 

C = Rövid 
L = Hosszú 

Extra hosszú - X1 
(1a méret ) 

Extra hosszú - X2 
(2a méret ) 

X = Speciális 

DST haladómő 

Összeállítás 
típusa 
Egysínő 
 
 
 
Méret: 
1 - 2 - 3 - 4 

Haladómő 
sebessége: m/min 

E = 8 
F = 10 
G = 16 
H = 20 

D = 16/4 
W = 20/5 

 
 
 

Változat: 
A = Normál 

B = Kis beépítési 
magasságú 
C = Csuklós 

DRT haladómő 

Összeállítás típusa: 
Dupla tartógerendás 
haladómő 
 
 
Méret: 
1 - 2 - 3 

Változat: 
0 = Emelıgép a  

haladómő tetején 
s = függesztett  

haladómő 
 
 

Haladómő 
 sebessége: m/min 

E = 8 
F = 10 
G = 16 
H = 20 

D = 16/4 
W = 20/5 

 
 

 
Síntávolság: mm 
A = 1000 Normál 

B = 1200 Nagy 
X = Speciális 
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Jellemzık és mőszaki adatok 
 

 

Kapacitás 
 
 

(kg) 

Az 
emelıgép 

FEM 
csoportja 

Élettart. és 
igénybev. 

reduktorok/ 
motorok(1) 

A DRH villamos köteles emelıgépek jellemzı adatai  
Típus 

 
DRH 

Sebesség 50 Hz-n 
(m/perc)(2) 

 1 sebességő 2 sebességő 

Motor teljesítmény 
(kW) 

 1 sebességő 2 sebességő 

Emelési magasság (m) 
kötéldobbal(3) (4) (5) 

 C N L X1 X2 

Kötél(4) 
Kötél-
ágak 

száma 

Ø/Típus 
(mm) 

Haladómő típusa 
az emelıgéphez 

egysínő 
DST - N/R 

dupla 
tartóge-
rendás 
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MEGJEGYZÉS:  
(1) Ez az oszlop az FEM hivatkozási csoportot mutatja a normál körülmények kiértékeléséhez 
és/vagy a motoros reduktor élettartamát. 
A teljes emelıgépre vonatkozó osztály mindig a vonatkozó FEM igénybevételi csoport definiciónak 
felel meg, és a szomszédos oszlopban van megadva. 
(2) Az emelési és haladási sebességek és a vonatkozó motorok teljesítménye 50 Hz háromfázisú 
villamos energia ellátásra vonatkoznak. 
60 Hz -s energiaellátás esetén az értékeket 20 százalékkal növelni kell. 
(3) Az N (standard) kötéldob raktárról rendelkezésre áll. A C (rövid), L (hosszú), X1 és X2 dob 
kérésre rendelkezésre áll.  

(4) Emelıgépek 2 kötélággal (2/1) és hosszú (L)vagy extra hosszú kötéldob hosszal - 1. méret 
(X1), valamint emelıgépek 2 vagy 4 kötélággal (2/1 vagy 4/1) és extra hosszú kötéldobbal - 2. 
méret (X2). Használjon csavarodásmentes kötelet. A csavarodásmentes kötél típusa zárójelben 
van megadva. 
(5)

 Extra hosszú kötéldob (1. méret (X1) és 2. méret (X2)) estén az emelı nincs védıfedéllel ellátva 
(6) A haladómővek két hajtómőmotorral szereljük fel, ezért a táblázatban feltüntetett teljesítmény 
értékeket meg kell duplázni. 
(7) A haladómővek két hajtómőmotorral szereljük fel (80-as típusú motorral és DRT2 szerinti 
teljesítményekkel). Ezért a táblázatban feltüntetett teljesítmény értékeket meg kell duplázni. 

Kapacitás 
 
 

(kg) 

Az 
emelıgép 

FEM 
csoportja 

Élettart. és 
igénybev. 

reduktorok/ 
motorok(1) 

A DRH villamos köteles emelıgépek jellemzı adatai  
Típus 

 
DRH 

Sebesség 50 Hz-n 
(m/perc)(2) 

 1 sebességő 2 sebességő 

Motor teljesítmény 
(kW) 

 1 sebességő 2 sebességő 

Emelési magasság (m) 
kötéldobbal(3) (4) (5) 

 C N L X1 X2 

Kötél(4) 
Kötél-
ágak 

száma 

Ø/Típus 
(mm) 

Haladómő típusa 
az emelıgéphez 

egysínő 
DST - N/R 

dupla 
tartóge-
rendás 

Haladómő adatok és motor teljesítmény (max. szükséges teljesítmény) egy és két haladási sebességnél 

Villamos 
haladómő 

 
Típus - Méret 

1 sebességő: 8 vagy 10 m/perc(2) 

Reduktor áttétel sebes-
ségnél m/perc 

 8 10 

Haladómő motor 
 Típus Teljesítmény 
 4 pólusú kW 

1 sebességő: 16 vagy 20 m/perc(2) 

Reduktor áttétel sebes-
ségnél m/perc 

 16 20 

Haladómő motor 
 Típus Teljesítmény 
 2 pólusú kW 

2 sebességő: 16/4 vagy 20/5 m/perc(2) 

Reduktor áttétel sebes-
ségnél m/perc 

 16/4 20/5 

Haladómő motor 
 Típus Teljesítmény 
 2/8 pólusú kW 

DST - N/R 
egysínő 
 
 
DRT dupla 
tartógeren-
dás 

Kötelek szakítási terhelése (minimum engedélyezett kN) 

Emelıgép típusa � 
 

Kötél Ø � 
Szilárdsági osztályok� 
 

Normál (kN)  
Csavarodásmentes (kN) 
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Befoglaló méretek – Súlyok – Reakcióerık a támaszokon 
 

 

 
 

DRH sorozatú villamos sodronyköteles emelıgépek, 2 és 4 kötélággal, rögzített, álló és felfüggesztett elrendezésben 
 

*DRH3 és DRH4 emelıgép mellékáramkörő vezérlıdobozzal. A P-méret legyen: DRH3 = 330; DRH4 = 360 
 

 

Kötél-
ágak 

száma 

 
 

DRH 

Kötéldob 
típusa: 
C-N-L 

Emelıgép 
súlya 
(kg) 

Befoglaló méretek (mm) 

Emelıgép 
DRH Kapacitás 

kg 

2 kötélágas változat (2/1) 
Statikus reakcióerık: R1; R2 = daN 

Kötéldob C Kötéldob N Kötéldob L 
Emelıgép 

DRH Kapacitás 
kg 

4 kötélágas változat (4/1) 
Statikus reakcióerık: R1; R2 = daN 

Kötéldob C Kötéldob N Kötéldob L 
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A DRH sodronyköteles emelıgépek rögzítése függesztett vagy felültetett kivitelben 
 

Rögzítés függesztett kivitelben: 
Az univerzális függesztı/felültetı szemes csavar csatlakozási zónájá-
nak és furatának részletei 

 
Az univerzális függesztı/felültetı szemcsavart a szállítás tartalmazza. 

 Rögzítés felültetett kivitelben: 
A támasztóláb és univerzális függesztı/felültetı szemes csavar 
csatlakozási zónájának részletei 
 

 
Az univerzális függesztı/felültetı szemcsavart a szállítás tartalmaz-
za. 

 
MEGJEGYZÉS: Rögzítés felültetett kivitelben: 

• Univerzális szemes csavart használva, az emelıgép beépítési magasságát (a H2 méret a 18. oldalon), a felültetés szintjéhez 
viszonyítva, „B6” mérettel meg kell növelni. 

 

 
 

DRH sodronyköteles emelık extra hosszú kötéldobbal (X) nagy emelési magasságokhoz – átmeneti használat 
 

A DRH villamos sodronyköteles emelıgépek szakaszos üzemelésre tervezett motorokkal vannak ellátva, melyek megfe-
lelnek az FEM 9.683/95 elıírásnak. 
Olyan esetekben, ahol az emelımotor mőködési idejét a motor szakaszos használati tényezıje által megengedett hatá-
rokon túl kell növelni, mint például nagy horog-utaknál, a mozgás ideje olyan hosszú lehet, amelynél még a megengedett 
motorhımérsékletet nem lépjük túl. Az ilyen esetekben a szakaszos helyett “Átmeneti mőködés” szükséges. 
Az ilyen típusú használatkor az emelıgépnél be kell tartani a vonatkozó FEM csoportra elırevetített mőködési idıket, és 
a maximális indítások száma nem lehet több, mint tíz (lásd a táblázatot a 2.2.6 fejezetben). Ha a DRH emelıgépeket 
ideiglenes módban és nagy emelési magassághoz kell használni, akkor a C – N – L kötéldobokkal ellátott standard válto-
zatokra kiegészítésül két különféle mérető, extra hosszú kötéldob (X): 1. méret (X1) és 2. méret (X2) is rendelkezésre 
áll, amely megfelel a többi normál változatnak, mint ahogy a lenti táblázat mutatja. 
 

 
 

A négy kötélágas horogblokk geometriai pozíciója 
 

A 4 kötélágas DRH villamos emelıgépek rövid (C) vagy normál (N) kötéldobbal az 1. ábrán bemutatott kivitelben készül-
nek. 
A 4 kötélágas DRH villamos emelıgépek hosszú (L) vagy extra hosszú (X) kötéldobbal az 2. ábrán bemutatott kivitelben 
készülnek. 
 

 
1. Ábra 

  

 
2. Ábra 

Kötélágak 
száma 

DRH Befoglaló méretek (mm) 

Kötélágak 

DRH 

DRH sodronyköteles emelıgépek extra hosszú kötéldobbal (X) nagy emelési magasságokhoz 
1. méret (X1) 2. méret (X2) 

Emelési magasság (m) Emelési magasság (m) I1 (mm) S1 (mm) S3 (mm) I1 (mm) S1 (mm) S3 (mm) 

Kötélrögzítı ék 

Horogblokk Terelı kötélkerék 

Kötélrögzítı ék 

Horogblokk Terelı kötélkerék 
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Egy gerendás DST/N/S haladómő a DRH villamos sodronyköteles emelıgépekhez – két kötélágas változat (2/1) és négy kötélágas változat (4/1) 
 

 
 

 
Összeállítás normál N haladómővel 

 

 

A I1 - S1 - S2 - S3 méretek vonatkozásában 
lásd a 18. oldalt 

Kötél-
ágak 

száma 

 
 

DRH 

Kötéldob 
típusa: 
C-N-L 

Haladómő 
 

DST N/S 

Befoglaló méretek (mm) Súly 
DRH+DST 

(kg) 

Emelıgép 
DRH Kapacitás 

kg 

2 kötélágas változat (2/1) 
Statikus reakcióerık: R1; R2 = daN 

Kötéldob C Kötéldob N Kötéldob L 
Emelıgép 

DRH Kapacitás 
kg 

4 kötélágas változat (4/1) 
Statikus reakcióerık: R1; R2 = daN 

Kötéldob C Kötéldob N Kötéldob L 
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A I1 - S1 - S2 - S3 méretek vonatkozásában lásd a 18. oldalt 

Összeállítás az S csuklós haladómővel 
 

 
A I1 - S1 - S2 - S3 méretek vonatkozásában lásd a 18. oldalt 

Összeállítások lengı kivitelő emelıgépnél 
 

A DST haladómővek kerekeinek pozíciója a gerendán 

 

 

 
 

 
Minimális gerenda szélesség = a szükséges minimális gerenda szélesség 
Maximális vastagság = a maximális megengedett alsó gerenda öv-vastagság 
Minimális rádiusz = a hajlított gerendáknál szükséges minimális belsı rádiusz 
N = normál; R = kis beépítési magasságú; S = csuklós; O = lengı 

r. m
in. bels

ı
 

A DST haladómő kerekeinek 
pozíciója a tartón 

Ø R 
kerék 
mm. 

Méretek mm. Vast. 
max. 
mm. 

TARTÓMÉRET TÁBLÁZAT A DST HALADÓMŐVEKHEZ 

Min. gerenda 
szélesség 

Max. vastagság 

Min. rádiusz 
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Egysínő DST/R haladómővek a DRH villamos sodronyköteles emelıgépekhez – két kötélágas változat (2/1) és négy kötélágas változat (4/1) 
 

 

 
A I1 - S1 - S2 - S3 méretek vonatkozásában lásd a 18. oldalt 

Alacsony beépítési magasságú haladómő R összeállításai 

 

 

Kötél-
ágak 

száma 

 
 

DRH 

Kötéldob 
típusa: 
C-N-L 

Haladómő 
 

DST R 

Befoglaló méretek (mm) Súly 
DRH+DST 

(kg) 

Emelıgép 
DRH Kapacitás 

kg 

2 kötélágas változat (2/1) 
Statikus reakcióerık: R1; R2 = daN 

Kötéldob C Kötéldob N Kötéldob L 
Emelıgép 

DRH Kapacitás 
kg 

4 kötélágas változat (4/1) 
Statikus reakcióerık: R1; R2 = daN 

Kötéldob C Kötéldob N Kötéldob L 

Kötélágak 
száma 

Horogtávolság a gerendától - a gerenda szélességének b (mm) és a DRH köteles emelıgép méretének viszonylatában 
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DRT dupla tartógerendás haladó,ővek a DRH villamos sodronyköteles emelıgépekhez – két kötélágas változat (2/1) és négy kötélágas változat (4/1) 
 
 

 
A I1 - S1 - S2 - S3 méretek vonatkozásában lásd a 18. oldalt (*) A standard gyártási kivitel síntávolsága S = 1000 mm 
H6 = H - H5 kérésre S = 1200 mm síntávolságú darukocsit is szállíthatunk 

Dupla tartógerendás darukocsi összeállítása 
 

 
 

A DRT haladómő kerekeinek és a vonatkozó síneknek a méretei 
 

 
 

 
Kötélágak 

száma 

 
 

DRH 

Kötéldob 
típusa: 
C-N-L 

Darukocsi 
 

DRT 

Súly 
DRH+DST 

(kg) 

Emelıgép 
DRH Kapacitás 

kg 

2 kötélágas változat (2/1) 
Statikus reakcióerık: R1; R2 = daN 

Kötéldob C Kötéldob N Kötéldob L 
Emelıgép 

DRH Kapacitás 
kg 

4 kötélágas változat (4/1) 
Statikus reakcióerık: R1; R2 = daN 

Kötéldob C Kötéldob N Kötéldob L 

DRH Ø R  
Kerék 
mm. 

Méretek mm 

Kerék Sín 

A DRT haladómő kerekeinek 
pozíciója a sínen 
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DRT dupla tartógerendás haladómővek a DRH villamos sodronyköteles emelıgépek függesztett kiviteléhez – két és négy kötélágas változat 
 
 

 
 
A I1 - S1 - S2 - S3 méretek vonatkozásában lásd a 18. oldalt (*) A standard gyártási kivitel síntávolsága S = 1000 mm 
H8 = H + H7 kérésre S = 1200 mm síntávolságú haaldómővet is szállíthatunk 

 
Dupla tartógerendás DRT haladómő összeállítása 

 

 

 

 
 

Kötél-
ágak 

száma 

 
 

DRH 

Kötéldob 
típusa: 
C-N-L 

Haladómő 
 

DRT 

Súly 
DRH+DST 

(kg) 

Emelıgép 
DRH Kapacitás 

kg 

2 kötélágas változat (2/1) 
Statikus reakcióerık: R1; R2 = daN 

Kötéldob C Kötéldob N Kötéldob L 
Emelıgép 

DRH Kapacitás 
kg 

4 kötélágas változat (4/1) 
Statikus reakcióerık: R1; R2 = daN 

Kötéldob C Kötéldob N Kötéldob L 

DRT haladómő kerékméretei és a vonatkozó sínek 

DRT Ø R  
Kerék 
mm 

 

Méretek mm 
Kerék Sín 

A DRT haladómő kerekeinek 
pozíciója a sínen 
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DRT dupla tartógerendás haladómő, a sínre keresztirányba helyezett DRH villamos sodronyköteles emelıgéphez – két kötélágas változat (2/1) és 
négy kötélágas változat (4/1) 
 
 

 
A I1 - S1 - S2 - S3 méretek vonatkozásában lásd a 18. oldalt (*) A normál síntávolság a sorozatgyártású haladómővekhez a lenti 
H6 = H - H5 táblázatban van megadva. Kérésre a haladómő S = 1200 mm síntávolsággal szállítható. 

Dupla tartógerendás DRT haladómő összeállítása 

 

 

 

 
 

Kötél-
ágak 

száma 

 
 

DRH 

Kötéldob 
típusa: 
C-N-L 

Haladómő 
 

DRT 

Súly 
DRH+DRT 

(kg) 

2 
kötél-
ágas 

4 
kötél-
ágas 

H6 

Emelıgép 
DRH Kapacitás 

kg 

2 kötélágas változat (2/1) 
Statikus reakcióerık: R1; R2 = daN 

Kötéldob C Kötéldob N Kötéldob L 
Emelıgép 

DRH Kapacitás 
kg 

4 kötélágas változat (4/1) 
Statikus reakcióerık: R1; R2 = daN 

Kötéldob C Kötéldob N Kötéldob L 

DRT haladómő kerékméretei és a vonatkozó sínek 

DRT Ø R  
Kerék 
mm 

 

Méretek mm 
Kerék Sín 

A DRT haladómő kerekeinek 
pozíciója a sínen 
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DRT dupla tartógerendás haladómő DRH villamos sodronyköteles emelıgéphez – hat kötélágas változat (6/1) és nyolc kötélágas változat (8/1) 
 
 

 
Dupla tartógerendás DRT haladómő összeállítása 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Kötél-
ágak 

száma 

 
 

DRH 

Kötéldob 
típusa: 
N-L-X1 

Hala-
dómő 
DRT 

Súly 
DRH+DRT 

(kg) 

Befoglaló méretek (mm) 

Emelıgép DRH 4 

DRH 3 
S 

Kapacitás 
kg 
 

6 kötélágas változat (6/1) 
Statikus reakcióerık: R1; R2 = daN 

Kötéldob N Kötéldob L Kötéldob X1 

Emelıgép DRH 4 

DRH 4 
S 

Kapacitás 
kg 

8 kötélágas változat (8/1) 
Statikus reakcióerık: R1; R2 = daN 

Kötéldob N Kötéldob L Kötéldob X1 

DRT Ø R  
Kerék 
mm 

 

Méretek mm 
Kerék Sín 

A DRT haladómő kerekeinek 
pozíciója a sínen 

DRT haladómő kerékméretei és a vonatkozó sínek 
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A motorok, biztosítékok és erısáramú kábelek jellemzıi 
 

 
 

 
* A haladómővet két hajtómőmotorral gyártjuk. Ezért a táblázatban feltüntetett teljesítmény értékeket duplázni kell. 

 
Példa a egy adott keresztmetszető és hosszúságú erısáramú kábelben létrejövı feszültségesés számítására (∆U max 5%) 
 

 = 1,73 x L • la •  / X •  [V] 
L =  • X •  /1,73 •  • la [m] 

 = 1,73 • L • la •  /  • X [mm2] 
 

A képletek változói: 
 = Feszültségesés [V] 

la = Indítási áramerısség [A] 
L = A vezeték hossza [m] 

 = A vezeték keresztmetszete [mm2] 
X = Vezetıképesség Cu = 57 m / Qmm 

 = Teljesítménytényezı  

Emelıgép 
DRH 

Motor 
típusa 

Pólusok FEM  
csoport 

Teljesít-
mény 
kW 

Ia - (A) 
 

400V - 50Hz 

In - (A) 
400V - 50Hz 

Erısáramú kábelek minimális 
keresztmetszete 
400V - (∆U20V) 

Φmm2 L=m 

COSϕ 
 

Erısáramú 
biztosíték (A) 
400V - 50Hz 

Darukocsi 
DST 
DRT 

Motor 
típusa Pólusok 

FEM  
csoport 

Teljesít-
mény 
kW 

Ia - (A) 
 

400V - 50Hz 

In - (A) 
400V - 50Hz COSϕ 

 

(DRH4 6 kötélág.) 



 

 

 

1930 óta 
 

 
 
 
 
 
 
Magyarországi kizárólagos képviselı: 
 
 

NOVOTRANSZ KFT. 

 
www.novotransz.hu 
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