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Dane techniczne

Zastosowanie

Przeciągarki linowe typu PLK 500 i PLK 1500 są przeznaczone 

do przetaczania pojazdów szynowych i platform transportowych 

na prostym odcinku toru oraz do ich pozycjonowania w żądanym 

miejscu. W zależności od zastosowania i metody sprzęglenia z po-

jazdem, przeciągarki mogą być zainstalowane w osi toru lub po-

między torami z możliwością obsługi dwóch torów.

Pojazd szynowy jest przyczepiony do liny za pomocą sprzęgu, który 

jest specjalnie przystosowany do danego typu pojazdu.

Konstrukcja przeciągarki oparta jest na ramie spawanej z zamon-

towanym na niej motoreduktorem.

Aby osiągnąć odpowiedni moment a tym samym siłę pociągową, 

lina jest naciągnięta za pomocą nurnika, który jest zasilany z agre-

gatu hydraulicznego.

Przeciągarka jest sterowana ze stacjonarnego pulpitu, który jest 

wyposażony w potencjometr do bezstopniowej regulacji prędko-

ści przetaczania. Dodatkowo przeciągarka może być wyposażona 

w przenośny pulpit sterowniczy.

Konstrukcja przeciągarki zapewnia ciągnięcie pojazdów w obu kie-

runkach i zatrzymanie ich w dowolnym miejscu bez efektu bezwład-

nościowego.

Podczas przetaczania uruchamiany jest sygnał dźwiękowy i świet-

lny, jak również odpowiednie blokady, które zapewniają bezpie-

czeństwo pracy.

Droga przetaczania a tym samym długość liny i rozstawienie nawrot-

nych kół linowych są przystosowane do indywidualnych wymagań 

klienta, z uwzględnieniem długości długość przetaczanych pojazdów 

i miejscowe warunki pracy.

» Przeciągarka linowa PLK 1500 PLK 500

Moc silnika przeciągarki 7,5 kW 4 kW

Max. moc pociągowa 15 kN 5 kN

Prędkość przetaczania 1-15 m/min 1-15 m/min

Średnica liny ciągnącej 16 mm 10 mm

Odległość przetaczania do uzgodnienia do uzgodnienia

Wymiary gabarytowe ~ 4 300 x 1 200 x 1 000 mm ~ 2 030 x 1 200 x 750 mm

  PN EN ISO 9001:2009
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