
TECHNICKÁ DATA
OBJ. Č. 10162

CELKOVÁ VÁHA 58,60 kg

ROZMĚRY v rozloženém stavu: D 1000 x Š 400 x V 750 mm
ve složeném stavu: D 1220 x Š 400 x V 245 mm

DÉLKA hřídel cívky 1150 mm (max. šířka cívky: 800 mm)

VÁHA CÍVKY do 4500 kg

EAN 9120045476446

POPIS
RUNPOLIFTER 4500 je skládací zvedák kabelových cívek, který zvedá cívky do průmě-
ru 1600 mm a váhy 4500 kg. Díky své lehké konstrukci (22 kg na každý zvedací nosník) 
jej lze snadno přepravovat a přesto je velmi dobře stabilní na různých podkladech. 
Oba zvedací nosníky mají dvoustupňovou převodovku. Rychlý posuv pro zvedání 
bez břemena a pracovní chod pro zvedání břemena. Přeřazovení mezi oběma rych-
lostmi  se provádí povytažením kliky. U zvedáku RUNPOLIFTER 4500 není potřeba zajiš-
ťovat zvednuté břemeno, protože převodovka je samosvorná. V dodávce obsažená 
hřídel má dvě zátěžová kluzná ložiska, a proto umožňuje pohodlné a bezporuchové 
odvíjení cívky. Hřídel délky 1150 mm je součástí dodávky. Následující délky lze dokou-
pit: 1350 mm nebo 1600 mm. Oba středicí kužele, které jsou také součástí dodávky, 
jsou vybaveny rychloupínáním a umožňují tak rychlé a dokonalé vystředěné upevně-
ní cívky. Takto lze upevňovat cívky s max. vnitřním průměrem Ø 115 mm. 

OPTIMÁLNÍ POUŽITÍ: Ke zvedání a následnému odvíjení kabelových cívek do 
Ø 1600 mm, max. šířky 800 mm a váhy do 4 500 kg

Instruktážní film: na krátký, velmi užitečný instruktážní film se podíváte, když oskenuje-
te QR kód vlevo nahoře, nebo přímo na www.runpotec.com.

Obsah dodávky: 2 ks zvedacích nosníků - RUNPOLIFTER 4500, 1 ks hřídele 1150 mm  
a 2 ks středicích kuželů
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Obj. č.: 20711

Délka 1350 mm - obj. č.: 20693

Délka 1600 mm - obj. č.: 20694

VÝHODY

• Skládací
• Kompaktní, snadno  

se přepravuje
• Jen 22 kg / 1 zvedací nosník plus 

14,3 kg na křídel – velká úspora 
váhy

• Hřídel z nerezu s bezpečnostním 
uložením a bezúdržbovými 
zátěžovými kluznými ložisky

• Zvedne cívky do 4500 kg a max. 
Ø 1600 mm

• Není třeba zajišťovat zvednuté 
břemeno

Použití s:
Naviják CW 800 E + vozík
Obj. č. 10138 

RUNPOLIFTER 4500 
Délka 1350 mm / 1600 mm
Obj. č. 10163 / 10164

Pera ze skel. vlákna Ø 7,5–15 mm 
Délka 40 až 400 m

INFORMACE

Elektro-System-Technik s.r.o., výhradní zastoupení značky RUNPOTEC v ČR, T: 260 090 711, E: obchod@est-praha.cz, www.est-praha.cz

STRONGEST  CABL E  PU L L I NG

RUNPOLIFTER 4500 - D 1150
Zvedák kabelových cívek do 4500 kg - cívka Ø 1600 mm - šířka 800 mm
Obj. č.: 10162

RUNPOLIFTER
4500 SET

VIDEO
Detail

Příklad použití

Obsah dodávkyVolitelná kolečka Volitelné hřídele pro cívku


