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ÜDVÖZÖLJÜK A CSÚCSMINŐSÉG ÉS AZ IN-
NOVÁCIÓK VILÁGÁBAN

A KITO ERIKKILA története 1912-ig nyúlik vissza, ekkor alakult meg a 
finnországi Viborgban a cég. Az ERIKKILA 1933-ban szerezte meg első 
daruképviseletét, és 1976 óta, amikor kifejlesztette Prosystem könnyű 
darurendszerét, kizárólag az emelőgép üzletágra koncentrál.

A KITO ERIKKILA volt az első vállalkozás, mely alacsony belmagasságú 
hídszerkezetet fejlesztett ki, feltalált és szabadalmaztatott egy túlterhelésjelzőt 
könnyűdaru rendszerekhez. A KITO ERIKKILA a KITO csoport tagja.

A KITO ERIKKILA központja és termelése a dél-finnországi Masalában 
található. Valamennyi könnyű daru megoldás, forgódaruk és portáldaruk 
Finnországban készülnek európai eredetű nyersanyagok felhasználásával. 
A szigorú KITO minőségi szabványok garantálják a legmagasabb minőséget. 
40országban több, mint 100 partner támogatja az ügyfeleket minden 
kontinensen.

A KITO ERIKKILA Prosystem könnyű daruit úgy tervezték, hogy megfeleljenek 
az akár 2000 kg teherbírást igénylő munkaállomások és gyártósorok változatos 
követelményeinek. A daruk lehetnek mennyezetre szerelhetők vagy szabadon 
állók, egy- vagy kétfőtartós hidakkal.

A KITO ERIKKILA PROSYSTEM KÖNNYŰDARU MEGOLDÁSOK A 
MINŐSÉGET, AZ INNOVÁCIÓT ÉS A BIZTONSÁGOT JELENTIK
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A Prosystem egy- és kétfőtartós daruk felhasználóbarát, 
munkaállomás daruk, széles munkaterület-lefedettséggel. 
A daruk könnyen kezelhetők, lehetővé téve az emelt terhek 
gördülékeny mozgatását.

A Prosystem és a Pro Compact orrdaruk sokoldalú és tartós 
munkaállomási daruk, amelyek falra vagy padlóra szerelhető 
oszlopra is rögzíthetők. Segítik a gyártás, az összeszerelés és 
a karbantartás egyszerűsítését, és a legtöbb létesítményhez 
alkalmasak.

A Prosystem Portal daruk könnyen áttelepíthetők egyik 
munkaállomásról a másikra. Alkalmasak alkalmi karbantartási 
munkákra olyan területeken, ahol nem áll rendelkezésre 
rögzített daru.

TERMÉKSKÁLA

Kétfőtartós daru 
(alumínium híd és acél sínpálya)

Oszlopos forgódaru
(merevített acél)

Kétfőtartós portáldaru
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PROSYSTEM KÖNNYŰDARU 
MEGOLDÁSOK

A Prosystem egy- és kétfőtartós daruk felhasználóbarát,  munkaállomási daruk, 
széles munkaterület-lefedettséggel. A teher kilengését minimálisra csökkenti 
a gördülékenyen futó tolókocsi, amely automatikusan központosítja a terhet a 
megfelelő emelési helyzetbe. A daruk könnyen kezelhetők, lehetővé téve az 
emelt terhek gyors, gördülékeny és biztonságos kezelését. A daruk lehetnek 
mennyezetre szerelhető vagy szabadon álló, egy- vagy kétfőtartós hidak.

A könnyűdaru megoldások moduláris elemekből és szabványos alkatrészekből 
állnak össze. Tökéletes megoldást kínálnak, amelyek könnyen konfigurálhatók, 
hogy megfeleljenek a különféle emelési feladatoknak számos iparágban. 
A könnyű darurendszer működtetése nagyon kevés erőt igényel, így 
biztonságos és ergonomikus. A daruk könnyűek, de erősek, és különféle típusú 
mennyezetekre és felfüggesztési távolságokra szerelhetők.

A KITO ERIKKILA daruprofilok világszínvonalú önsúly/teherbírási arányt 
nyújtanak. Az acélprofilvégek simítottak, és a levágott csatlakozócsövek 
pontosan és automatikusan vezetik egymáshoz a profilokat a kívánt tűréshatárig. 
A csavarkötések könnyen és gyorsan felszerelhetők, és további beállítások 
nélkül biztosítják a hosszú élettartamot. A zárt profilszerkezet megvédi a 
futómacskát és a belső áramellátást a portól és a külső hatásoktól. Minden 
acélprofil porfestett, hogy garantálja az egyenletes és tökéletes felületkezelési 
minőséget.

HATÉKONY ÉS PONTOS ANYAGMOZGATÁS
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ALACSONY ÉPÍTÉSŰ DARUK
Az egy- és kétfőtartós, alacsony építési magasságú daruk korlátozott 
magasságú szabad daruzási térrel rendelkező alkalmazásokhoz valók a 
maximális elérhető emelési magasság elérése érdekében. A hídprofil a sínek 
közé van emelve az emelési magasság optimalizálása érdekében.

EGY- ÉS KÉTFŐTARTÓS DARUK
Az egyfőtartós daruk maximális teherbírása 1500 kg, a kétfőtartós daruké 
pedig 2000 kg. A kétfőtartós kialakítás növeli az emelési magasságot és 
a daru alatti munkaterületet. Az acél és alumínium profilok kombinációja 
tökéletesen optimalizált megoldást kínál minden emelési igényhez. A daruk kézi 
mozgatásuak vagy elektromos haladóművel szerelhetők fel, teheremeléshez 
általában elektromos láncos emelővel rendelkeznek.
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AZ ACÉL ÉS ALUMÍNIUM 
TÖKÉLETES EGYESÍTÉSE

Alumínium profilok optimalizált 
választéka, amely akár 500 
kg-os terhelést is elbír egy 
szabványos haladóművel

Erős (kétféle) alumínium profilkötések, 
amelyek a profilokat egymáshoz rögzítik

A csuklós hídfelfüggesztés 
biztosítja a daru 
zökkenőmentes mozgatását

Erős acél végzáró, nyílásokkal a 
belső áramvezetősínhez és lapos 
kábeles áramellátáshoz

Áramszedő vezetőkerekekkel 
és optimális rugóterhelésű 
szénkefékkel könnyű mozgást 
biztosít minimális kopás mellett.

Az acélprofilokhoz kézi haladóművek minimális 
gördülési ellenállással mozgathatók. Max. terhelés 
800 kg, acél ház, integrált ütközők, külső vezetőkerekekkel 
is rendelhető.
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Szabványos felfüggesztések széles választéka 
minden mennyezettípushoz

Optimalizált acélprofilok világszínvonalú 
önsúly/terhelhetőség aránnyal

Letört csatlakozócsövek vezetik össze a 
profilokat

Kézihaladómű alumínium profilokhoz könnyű mozgást biztosít. 
Max. teherbírása 600 kg, acél ház, integrált ütközők, felfelé ható 
erőket vesz fel.

Áramszedő a belső 
áramellátás sínhez a haladómű 
felett maximalizálja a 
munkaterületet A profil megvédi a belső vezetősínt és 

az áramszedőt a szennyeződéstől
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PROSYSTEM FUTÓMACSKAPÁLYÁK

ÍVES PÁLYA (ACÉL)EGY SÍNES FUTÓMACSKAPÁLYA (ALUMÍNIUM)EGY SÍNES FUTÓMACSKAPÁLYA (ACÉL)

Standard teherbírási tartomány*:
Névleges teherbírás    50 – 1500 kg
Pálya………………… 1 – 50 m
Emelés………………  5 m

A futómacskapályák hosszú gyártósorokhoz alkalmasak, és felszerelhetők ívekkel 
és testreszabott megoldásokkal, például forgóváltókkal és sínkapcsolókkal. Kézi 
működtetésűek,  manuálisan működtethető vagy motoros emelő haladás hajtással 
szerelhető fel, és általában elektromos láncos emelővel rendelkeznek a teher 
emelésére.

Acél futómacskapályák 1250 kg teherbírásig szerelhetők íves elemekkel. Az íves 
elemek szabadon kapcsolhatók más ívekhez vagy egyenes profilokhoz.

Standard teherbírási tartomány*:
Névleges teherbírás…   50 – 1000 kg
Pálya…………………… 1 – 30 m
Emelés…………………  5 m

Standard teherbírási tartomány*:
Névleges teherbírás  50 – 1250 kg
Sugár………………   1500 mm
Emelés……………… 5 m
Ív……………………   15°, 30°, 45° (más elérhető) 

*Egyéb opciók egyedi megoldásként elérhetők.
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PROSYSTEM EGY- ÉS KÉTFŐTARTÓS DARUK
A Prosystem egy- és kétfőtartós daruk 
felhasználóbarát munkaállomási daruk, széles 
munkaterület-lefedettséggel. A teher kilengését 
minimálisra csökkenti a gördülékenyen futó 
haladómű, amely automatikusan központosítja 
a terhet a megfelelő emelési pozícióba. A daruk 
könnyen kezelhetők, lehetővé téve a rakományok 
zökkenőmentes mozgatását, és használat közben 
növelik a termelékenységet.

A daruk mennyezetre szerelhetők, vagy szabadon álló 
tartókerettel a padlóhoz csavarozhatók.

Standard teherbírási tartomány*:
Névleges teherbírás…   50 – 1500 kg
Fesztáv………………    2 – 8 m
Pálya…………………    4 – 50 m
Emelés………………    5 m

Kétfőtartós daru 
(acél híd és sín)

Standard teherbírási tartomány*:
Névleges teherbírás…  125 – 2000 kg
Fesztáv………………    2 – 8 m
Pálya…………………    4 – 40 m
Emelés………………    5 m

A könnyű darurendszer működtetése minimális 
erőfeszítést igényel a felhasználótól, így biztonságos 
és ergonomikus. A daruprofilok világszínvonalú 
önsúly/teherbírás aránnyal készülnek. A könnyű daru 
megoldások modulárisak és különböző szabványos 
alkatrészekből állnak össze, és a teljes megoldás 
szinte minden iparág gyártósorára konfigurálható.

Kétfőtartós daru 
(alumínium híd és sín)

Egyfőtartós daru 
(alumínium híd és sín)

Egyfőtartós daru 
(acél híd és sín)

Standard teherbírási tartomány*:
Névleges teherbírás…  50 – 1000 kg
Fesztáv………………    2 – 7,8 m
Pálya…………………    4 – 30 m
Emelés………………    5 m

Standard teherbírási tartomány*:
Névleges teherbírás…  125 – 1000 kg
Fesztáv………………    2 – 7,8 m
Pálya…………… ……   4 – 30 m
Emelés………………    5 m

*Egyéb opciók egyedi megoldásként elérhetők.
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PROSYSTEM ALACSONY 
ÉPÍTÉSI MAGASSÁGÚ DARUK
OPTIMALIZÁLT KIALAKÍTÁS A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ EMELÉSI MAGASSÁG 
MAXIMÁLIS KIHASZNÁLÁSA ÉRDEKÉBEN

Az egy- és kétfőtartós alacsony építési magasságú daruk az optimális megoldást nyújtanak 
minden olyan gyártóson, ahol szűkös a rendelkezésre álló hely. A hídprofil a sínek közé van 
emelve, hogy maximalizálja a rendelkezésre álló emelési magasságot.

Standard teherbírási tartomány*:
Névleges teherbírás…  50 – 1500 kg
Fesztáv………………    1 – 8 m
Pálya…………………    4 – 50 m
Emelés………………    5 m

Kétfőtartós daru 
(acél híd és sín)

Standard teherbírási tartomány*:
Névleges teherbírás…  125 – 2000 kg
Fesztáv………………    1 – 8 m
Pálya…………………    4 – 40 m
Emelés………………    5 m

Kétfőtartós daru 
(alumínium híd és sín)

Egyfőtartós daru 
(alumínium híd és sín)

Egyfőtartós daru 
(acél híd és sín)

Standard teherbírási tartomány*:
Névleges teherbírás…  50 – 1000 kg
Fesztáv………………    1 – 8 m
Pálya…………………    4 – 30 m
Emelés………………    5 m

Standard teherbírási tartomány*:
Névleges teherbírás…  125 – 1000 kg
Fesztáv………………    1 – 8 m
Pálya…………………    4 – 30 m
Emelés………………… 5 m

*Egyéb opciók egyedi megoldásként elérhetők.
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PROFILOK

12 KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS KOMPATIBILIS ZÁRT PROFIL
6 ACÉLPROFIL + 6 ALUMÍNIUM PROFIL
= KÖNNYŰ DARU MEGOLDÁS MINDEN FELHASZNÁLÓI IGÉNYHEZ

ACÉL PROFILOK 2000 KG TEHERBÍRÁSIG 

Az acélprofilok négy méretben kaphatók, P125, 
S140, S200 és S260, és nagy szakítószilárdságú 
acélból készülnek, ami nagyobb igénybevételt és 
nagyobb felfüggesztési terhelést tesz lehetővé. 
Az acélprofilok 300 kg-os felfelé irányuló erőt 
tesznek lehetővé SW haladóművel szerelve. A 
profilok világszínvonalú önsúly-teherbírás aránnyal 
rendelkeznek.

Minden profil egy fémlemezből van hengerelve 
a pontos tűréshatárig. A legmagasabb minőség 
biztosítása érdekében minden profilnál megmérik a 
dőlést és a nyílást.

Az S200 és S260 profilok belső áramvezető sínnel 
(ICR) is felszerelhetők.

PROFIL P125 S140 S200 S200 ICR S260 S260 ICR

PROFIL MAGASSÁG (mm) 125 140 194 194 254 254

PROFIL SZÉLESSÉG (mm) 64 100 108 108 108 108

SÚLY (kg/m) 8,2 12,8 18,1 19,0 22,0 22,9

BELSŐ ÁRAMVEZETŐ SÍN No No No Yes No Yes 
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ALUMÍNIUM PROFILOK 1000 KG 
TEHERBÍRÁSIG 

Az alumínium profilok négy méretben kaphatók, Alu 
2/105, Alu 3/140, Alu 4/180 és Alu 5/220, és kiváló 
minőségű eloxált alumíniumból készülnek. Kiváló 
geometriájúak, és akár 500 kg-os felfelé irányuló 
erőt is elbírnak egy szabványos haladóművel. A 
profilok lehetővé teszik az emelő és a híd zökkenő-
mentes és könnyű működését.

A profilok egyedi azonosító csíkokkal rendelkeznek, 
amelyek segítik az azonosítást és a telepítést. A sz-
abványos profilhosszak 2 m, 3 m, 4 m, 5 m, 6 m, 7 
m és 8 m. Az Alu 4/180 és Alu 5/220 profilok belső 
áramvezető sínnel (ICR) is felszerelhetők. PROFIL Alu2/105 Alu 3/140 Alu 4/180 Alu 4/180 ICR Alu 5/220 Alu 5/220 ICR

PROFIL MAGASSÁG ( (mm) 105 140 180 180 220 220

PROFIL SZÉLESSÉG (mm) 96 100 100 100 100 100

SÚLY (kg/m) 5,1 7,6 9,4 10,3 10,8 11,7

BELSŐ ÁRAMVEZETŐ SÍN No No No Yes No Yes 
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EGYEDI ACÉL 
PROFILKÖTÉS
A ferde csatlakozócsövek könnyen és gyorsan 
felszerelhetők, és beállítás nélkül biztosítják a 
megfelelő illeszkedést utólagos állítás nélkül. A 
profilok csatlakoztatásához nincs szükség beállító 
szerszámokra vagy mérésekre. A csatlakozó 
csavarok egyszerűen meghúzhatók imbuszkulccsal.

A csavaranyák alakja megakadályozza, hogy 
elforduljanak a profilban. Ez a csatlakozási 
mechanizmus lehetővé teszi a könnyű telepítést 
még szűk helyeken is. A tökéletesen igazított 
profilcsuklók sima és halk haladást tesznek lehetővé 
a csatlakozáson, így a haladómű könnyű és könnyen 
mozgatható. A profil mindkét irányban felszerelhető, 
és nem kell megfordítani a csatlakozáshoz. A 
kialakításnak köszönhetően a csatlakozás gyors és 
egyszerű felszerelni.

BIZTONSÁGI TÚLTERHELÉSJELZŐVEL
A profiltúlterhelés-jelzőket egyfőtartós 
darukhoz és 1000 kg-ig terjedő névleges 
teherbírású futómacskapályákhoz, valamint 
1500 kg feletti névleges teherbírású kétfőtartós 
darukhoz használják. Egyfőtartós darukhoz és 
futómacskapályákhoz 1000 kg-ot meghaladó 
névleges teherbírás esetén profiltúlterhelésjelző 
helyett EGW (külső vezetőkerék) haladóművet 
használnak.

Ha a terhelés túl nehéz, a túlterhelés jelzés 
karcolásként jelenik meg a profilon kívül, amikor a 
jelző hozzáér a profilhoz.

Az alumínium profilcsukló két 
csatlakozólemezből áll, mindkét 
profiloldalon csavarokkal. Ez lehetővé teszi 
a gyors és biztonságos telepítést, valamint 
a haladómű zökkenőmentes áthaladását a 
csatlakozáson.

Kétféle csatlakozó készlet létezik. 500 kg 
vagy annál kisebb névleges teherbíráshoz 
négy csavarral és 500 kg feletti névleges 
teherbíráshoz 8 csavarral készletenként.

CSATLAKOZÓ 
KÉSZLETEK ALUMÍNIUM 
PROFILOKHOZ
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SZABADONFUTÓ 
HALADÓMŰVEK
SZABADONFUTÓ HALADÓMŰVEK 
ACÉLPROFILOKHOZ
A haladóművek préselt acélból készülnek. 
Csendesek, minimális a gördülési ellenállásuk, 
könnyen mozgathatók. Kétféle haladómű rendelhető, 
egy a P125 profilokhoz és egy, a többi S-profilhoz 
(S140, S200, S260) illeszkedik.

Egy haladómű maximális teherbírása 800 kg, a 
haladómű kombinációk pedig rendszerenként 2000 
kg névleges teherbírást tesznek lehetővé. A kocsi 
alacsony építésű, ami az S200 és S260 profiloknál 
lehetővé teszi a kocsi fölé áramszedő felszerelését 
a belső áramvezető sín (ICR) tápegységhez, így 
maximális mozgási területet biztosít. A kocsi mindkét 
végén beépített gumiütközővel és oldalgörgőkkel 
is rendelkezik, amelyek a kocsit a profil közepén 
tartják.

A külső vezetőkerekes kocsi (EGW haladómű) 
egyfőtartós hidakhoz és emelőműhöz használható, 
ha a névleges teherbírás meghaladja az 1000 kg-ot, 
így biztosítva a tökéletesen kiegyensúlyozott és sima 
haladómű mozgást.

SZABADONFUTÓ HALADÓMŰVEK ALUMÍNIUM 
PROFILOKHOZ
Az alumíniumprofilokhoz való haladóművek préselt 
acélból készülnek, csendesek és minimális gördülési 
ellenállással rendelkeznek. Egyféle haladómű 
alkalmazható az összes alumínium profilhoz. Egy 
haladómű maximális terhelése 600 kg, a különféle 
haladómű kombinációk pedig 1000 kg névleges 
teherbírást tesznek lehetővé.

A haladómű alacsony felépítésű, ami az Alu 4/180 
és Alu 5/220 profiloknál lehetővé teszi a kocsi fölé 
áramszedő felszerelését a belső áramellátás (ICR) 
tápegységhez. A haladómű mindkét végén beépített 
gumiütközővel is rendelkezik.

A profilon belül futó nyolc kerék simává teszi 
a haladómű mozgását és megakadályozza az 
elakadást. A haladómű és profil kombináció akár 
500 kg-os terhelést is lehetővé tesz. Ennek a 
felépítésnek köszönhetően a profil fejjel lefelé 
összeszerelhető, és a haladómű a profil tetején 
futhat.

S-Haladómű (standard) S-Haladómű (EGW) S-Haladómű (SW)

Alumínium haladómű

S-Tandem
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G H R S AD T

A B C D E F

CSUKLÓS FELFÜGGESZTÉS

I-GERENDA 
FELFÜGGESZTÉS

OLDALSÓ 
FELFÜGGESZTÉS

LAMINÁLT FA 
GERENDA OLDALSÓ 

FELFÜGGESZTÉS

LAPOS MENNYEZETI 
FELFÜGGESZTÉS 

(ÁTMENŐ CSAVARRAL)

FORMÁZOTT 
BETONGERENDÁS 
FELFÜGGESZTÉS

U-FELFÜGGESZTÉS RHS 
PROFILHOZ

LAPOS MENNYEZETI 
FELFÜGGESZTÉS 

(RÖGZÍTÉS)

FIX I-GERENDA 
FELFÜGGESZTÉS CSUKLÓS KETTŐS 

FELFÜGGESZTÉS I-BEAM

FERDE I-GERENDA 
FELFÜGGESZTÉS

FALI KONZOL 
FELFÜGGESZTÉS

GALLÉROS 
FELFÜGGESZTÉS 

MENNYEZETI 
GERENDÁHOZ

A Prosystem könnyű daru megoldásai különféle szabványos 
felfüggesztéseket tartalmaznak a daru felszereléséhez. A különböző 
mennyezetekhez, oszlopokhoz és profiltípusokhoz szabványos 
felfüggesztési elemek széles skálájából a megfelelő felfüggesztési 
kombináció minden alkalmazáshoz megépíthető. A csuklós kialakítás 
könnyű és ergonomikus használatot tesz lehetővé.
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SZABADON ÁLLÓ TARTÓSZERKEZET
A szabadon álló tartószerkezet gyors és 
rugalmas változtatásokat tesz lehetővé a 
gyártósorok elrendezésében. Tökéletes 
olyan helyekre, ahol a mennyezet nem 
bírja a daru terhét. Lehetővé teszi az 
ugyanabban a csarnokban működő híddaru 
a tartószerkezet felett is. A szabadon álló 
tartószerkezet felfüggesztésnek minősül, és 
nem az épület része.

A kifejezetten a könnyű és precíz 
tehermozgatásra tervezett szabadon álló 
tartószerkezet könnyen felszerelhető, és 
segít optimalizálni a munkaterületet és 
javítani a termelékenységet.

Szabványos méretek (maximum):
Standard teherbírási tartomány 2000 kg
Daru fesztáv...............  8 m
Magasság..................  5 m
Hossz........................   from 4 m
Szerkezeti szélesség.. 8,6 m 
 
Egyéb opciók egyedi megoldásként elérhetők.
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ERŐ
KIFINOMULT ÉS KÖNNYŰ BELSŐ ÁRAMVEZETŐ SÍN
A 4/180R és 5/220R alumínium profilok, valamint az S200 és S260 
acélprofilok belső áramvezetősínnel szerelhetők fel a daru által lefedett 
terület maximalizálása érdekében. A profilon belül a tápegység védett 
a külső hatásoktól, lehetővé téve a teljes haladómű és híd mozgását 
függő kábelek nélkül. A belső vezetősín ívelt profilokban is használható.

Az acélprofilokban egy kis hajlítás van, amely megtámasztja a belső 
áramvezetősínt. A rögzítőelemeket a profilban egy megjelölt vonalon át 
fúrt csavarral rögzítik a helyére. Az alumínium profiloknál egy kis polc 
található a profilon belül, amely megtámasztja a belső áramvezetősínt. 
A profilon átfúrt csavar rögzíti a belső áramvezetősínt.

Mivel a haladómű alacsony építésű, lehetséges a haladómű fölé 
áramszedő felszerelése a belső áramvezetősínhez. Így az áramgyűjtő 
nem korlátozza a haladómű mozgási tartományát.

Tápcsatlakozó kábel 
a véglemezen lévő 
lyukon keresztül

A belső vezetősínt 
tartó polc

Áramszedő 
vezetőkerekek

rugóterhelésű 
szénkefékkel
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ELEKTROMOS HALADÓMŰVEK 
FUTÓMACSKÁHOZ ÉS DARUHÍDHOZ
Ha a daru névleges teherbírása meghaladja az 
1000 kg-ot, emelési magassága meghaladja 
a 6 métert, vagy a híd fesztávja meghaladja 
a 8 métert, akkor a haladómű és a híd 
motoros mozgatása javasolt. Minden motoros 
haladómű és motoros hídhajtású szerkezet 
végálláskapcsolóval van felszerelve. A motoros 
haladóművekkel ellátott darut általában rádiós 
távirányítóval vezérlik. A tápellátás belső 
áramvezetősínnel vagy lapos kábellel történik.

A motoros haladóművek felszerelhetők 
leengedhető súrlódó kerékkel, amely lehetővé 
teszi a kézi mozgást áramszünet esetén, vagy 
javítja a végső pozicionálási pontosságot.

LAPOS KÁBELES ÁRAMELLÁTÁS
Minden Prosystem könnyű daru felszerelhető 
kiváló minőségű laposkábeles áramellátással. 
A laposkábeles áramellátást műanyag 
kábelkocsik tartják, amelyek műanyag 
kerekeken futnak a profilon belül, megtartva 
a lapos kábelt. Az ívelt acélprofilokhoz is 
használható laposkábeles áramellátás.

A profil meghosszabbítható, hogy lehetővé 
tegye a kábelek hasznos daruzási területen 
kívüli összehúzását, így a kábelek nem 
korlátozzák a munkaterületet. A biztonságról 
egy további megálló gondoskodik, amely 
megakadályozza, hogy a híd és a haladómű 
a megengedett teheremelési területen kívülre 
kerüljön.
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EGYEDI MEGOLDÁSOK ÉS INNOVÁCIÓ

PÁLYAVÁLTÓ ÉS ÍVELT PÁLYA
A pályaváltó és az íveltpálya két 
futómacska sínpályát köt össze, 
amelyek maximális névleges 
teherbírása 1250 kg. Csak S200-
as acélprofilokhoz érhető el. A 
kocsi mindkét irányban mozoghat a 
sínkapcsolón keresztül. A kapcsoló 
elektromos/pneumatikus működésű 
rádióvezérléssel vagy függesztékkel.

TRACK LOCK 
A Track Lock összeköti a híddarut 
futómacskapályával vagy egy 
másik híddaruval, hogy a terhet az 
egyik daruról/futómacskapályáról 
a másikra vigye. A Track Lock 
elektromos vagy pneumatikus 
működésű rádióvezérléssel vagy 
függőkapcsolóval. Minden méretben 
elérhető acél és alumínium profilokból 
egyaránt.

FORGÓVÁZ
A forgóváz több futómacskapályát köt 
össze, melyek maximális névleges 
teherbírása 1250 kg. Csak S200-
as acélprofilokhoz érhető el. A 
forgórész elektromos/pneumatikus 
működtetésű rádióvezérléssel vagy 
függőkapcsolóval.

TELESZKÓPOS DARU
A teleszkópos híddaru a pályán 
kívül emeli a terheket. Minden 
méretben elérhető acél és 
alumínium profilokból egyaránt. A 
teleszkóp működtethető manuálisan 
vagy elektromos/pneumatikus 
működtetéssel, rádióvezérléssel vagy 
függőkapcsolóval

A KITO ERIKKILA teljes körű és innovatív megoldásokat kínál. Ennek célja emelési 
megoldások tervezése a legnagyobb kihívást jelentő körülményekhez, és személyre 
szabott megoldások biztosítása szinte minden emelési igényhez.
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FENNTARTHATÓSÁG A KITO 
ERIKKILA-NÁL

Az egyik legfontosabb feladatunk, hogy 
ügyfeleinkkel és partnereinkkel együtt 
fenntarthatóbbá tegyük az emelési 
feladatok végzését és az anyagmozgatást. 
Folyamatosan azon dolgozunk, hogy 
minimalizáljuk az erőforrások, az energia 
és az idő pazarlását, mind gyárunkban, 
mind termékeinkben.

A KITO ERIKKILA szakértelme és 
innovatív megoldásai a fenntartható 
üzlet kulcs fontosságú elemei, és minden 
tevékenységünkben a minőséget, a 
biztonságot és a fenntarthatóságot 
hangsúlyozzuk.



“A KITO ERIKKILA DARUK ÖSSZESZERELÉSE OLYAN 
EGYSZERŰ, MINT A LEGÓZÁS,” 

Sebastian Michaelis, az EHRLE projektmenedzsere.

REFERENCIÁK: KÄSSBOHRER

REFERENCIÁK: EHRLE

Az Ehrle a világ vezető járműmosó és -tisztító technológia szolgáltatója. Az összes 
munkafolyamat zökkenőmentes és megbízható támogatása és összeszerelő üzeme 
hatékonyságának biztosítása érdekében az EHRLE a KITO ERIKKILA által szállított, alumínium 
darurendszer mellett döntött. A daruk kiváló minősége és jó kezelhetősége mellett a gyár teljes 
egészében KITO ERIKKILA rendszerekkel való felszerelésének döntő pontja a rugalmas kialakítás 
volt.

A Kässbohrer sípályákhoz és sífutópályákhoz használható 
Pistenbully járművek gyártója. Elsődleges céljuk az 
volt, hogy a tömeggyártásról áttérjenek a rendelésalapú 
gyártásra. Ezért volt elengedhetetlen a folyamataik 
optimalizálása.

Az alkatrészek pozicionálását, valamint az elektromos 
és hidraulikus huzalozáshoz szükséges alkatrészek 
előkészítését a könnyű daru megoldással pontos 
precizitással kellett támogatni.
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“A PROJEKT ÜTEMEZÉSE NAGYON MEGTERHELŐ 
VOLT. KITO ERIKKILA JÓ SZÁLLÍTÁSI HATÁRIDŐVEL 
ÉS A TERMÉKVONALUNKNAK MEGFELELŐ MŰSZAKI 
MEGOLDÁSSAL FELELT MEG A KIHÍVÁSNAK,” 

mondja Henrik Mantere, a Hull gyártási igazgatója.

A MEYER TURKU OY a világ egyik vezető tengerjáró hajó-építője. A cég saját kezébe 
akarta venni a T-gerenda gyártását. Meyer több könnyűdaru beszállítót és megoldást 
hasonlított össze, és a szállítási idő és a minőség alapján a KITO ERIKKILA-t választotta.

“RÖVID IDŐN BELÜL AZ ÚJ GYÁRTÓSOR 
ÖSSZEÁLLÍTÁSA, SZÓ SZERINT ÚGY 
MENT, MINT A KARIKACSAPÁS,” 

Philipp Heinen, a Kässbohrer gyártástervezőj.

REFERENCIÁK: MEYER TURKU
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