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Mágneses emelés 

FXE Elektromos-permanens emelőmágnesek 

Az FXE emelőmágnesek professzionális megoldás nyújtanak munkadarabok gyakori átrakásához. Nagyon 
robusztus felépítésűek és folyamatos használatra készültek. Az elektromos vezérlés lehetővé teszi a kezelő 
számára, hogy fizikai erőfeszítés nélkül kapcsolja a készüléket, nehezen elérhető helyeken is. A permanens 
mágneses rendszer gombnyomásra mindössze 0,8 másodperc alatt kapcsol be, és kikapcsoláskor biztonságosan 
leválik a munkadarabról. Egyszerűen a hálózati feszültségre csatlakoztatható. Így a készülék nagyon kis telepítési 
ráfordítással üzemkész. Hálózati áramkimaradás esetén a permanens mágnes megtartja a terhet. Ezért nincs 
szükséges érzékeny és sok karbantartást igénylő szünetmentes akkumulátorokra. A hagyományos hálózati 
betáplálású elektromágnesekkel működő darurendszerek gyorsan és egyszerűen átalakíthatók erre a megoldásra. 
Az FXE emelőmágnesek megfelelnek a legújabb szabványoknak, valamint maximális biztonságot és kényelmes 
kezelést nyújtanak. 7200 kg teherbírásig terjedő standard típusainkkal szinte minden alkalmazáshoz megfelelő 
eszközt kínálunk. 
 

 

FXE-300/50 • FXE-500/50 
Elektromos-permanens teheremelő mágnesek 

50 pólus típussal és 300/500 kg maximális teherbírással, amelyet a mágnes 15 mm anyagvastag felett ér el, és kis 
mágnesesen aktív felületek esetén ajánljuk ezeket a könnyen mozgatható és kezelhető készülékeket 
sorozatgyártású alkatrészek, darabolt áruk, valamint kis öntött és kovácsolt alkatrészek emelésére. 
 

FXE-300/50  

Max. teherbírás lemezeken és négyszögletes zártprofilokon 

Anyag-/falvastagság Max. teher 

Max méret 

L (max.) B (max.) 

4 mm-től 70 kg 1800 1500 

6 mm-től 140 kg 2000 1500 

8 mm-től 200 kg 2000 1500 

10 mm-től 280 kg 2000 1500 

15 mm-től 300 kg 2000 1500 

 

FXE-500/50  

Max. teherbírás lemezeken és négyszögletes zártprofilokon 

Anyag-/falvastagság Max. teher 

Max méret 

L (max.) B (max.) 

4 mm-től 100 kg 1800 1500 

6 mm-től 200 kg 2000 1500 

8 mm-től 300 kg 2000 1500 

10 mm-től 400 kg 2000 1500 

15 mm-től 500 kg 2000 1500 

 

Modell Cikkszám Max. jav. 
teherb. (kg) 

Méret (mm) Pólusok 
száma 

°N 

Pólus 
típus 

Leválasztó 
erő (kN) 

Megfogó 
felület (mm) 

Súly (kg) 

L B H 

FXE-300/50 1060 0301 300 164 164 420 4 50 14 116x116 23 

FXE-500/50 1060 0501 500 234 164 420 6 50 22 180x116 31 

  

Stabil ház kovácsolt daruszemmel 

Minőségi, süllyesztett nemesacél nyomógombok 

Monoblokk kivitelű mágnes modul 


