
Lekko pracujący system suwnicowy dla producentów okien

VETTER-ERGOLINE®
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ERGOLINE – MODUŁOWY SYSTEM SUWNICOWY 
nowy wymiar transportu okien
Dzięki VETTER-ErgoLine® transport elementów szklanych, okiennych i drzwiowych  

jest wyjątkowo komfortowy.
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VETTER-ERGOLINE® 
do transportu elementów szklanych, okiennych i drzwiowych  

SYSTEM SAMONOŚNY
Słupy mocowane do posadzki za pomocą kotew 

nie obciążają konstrukcji hali.

KRÓTKIE TERMINY DOSTAW
Znormalizowany system modułowy oraz 

dostępność głównych komponentów z półki 
umożliwia krótkie terminy dostaw.

WYJĄTKOWA ŁATWOŚĆ  
PORUSZANIA SIĘ

Płynie poruszający się system wózków jezdnych 
oraz innowacyjne kardanowe zawieszenie mostu 
suwnicy zapewniają wyjątkową łatwość jazdy.

PASUJE DO KAŻDEJ HALI 

Dzięki standardowej regulacji wysokości słupów 
i zastrzałów ErgoLine można indywidualnie 

dopasowywać do wszystkich warunków na hali.

DŁUGOFALOWA KONCEPCJA
W przypadku przeprowadzki, dzięki swoim 

uniwersalnym komponentom, ErgoLine przepro-
wadza się razem z Państwem.

DOWOLNA ROZBUDOWA
ErgoLine® ma budowę modułową, dzięki czemu 
można go w każdej chwili rozbudować o dodat-

kowe pola, jak i mosty.

Chcą Państwo zobaczyć system  
ErgoLine w akcji? 
Zapraszamy na naszą stronę internetową: 

www.vettercranes.com/ergoline

PAŃSTWA KORZYŚCI



DAS NEUE ALUMINIUM-KRANSYSTEMERGOLINE®
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80 kg
125 kg
250 kg
320 kg
500 kg
630 kg
800 kg

1.000 kg

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE 
Dane techniczne

DANE KLUCZOWE 

- Udźwig: 80 do 1.000 kg

- Szerokość (B): 3 do 10,5 m

- Długość pola (L): 3 do 10 m
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VETTER-PROFIL WMACNIAJĄCY 

Profil wzmacniający VETTER usztywnia 
i stabilizuje profile aluminiowe, dzięki 
czemu możliwe jest uzyskanie większych 
rozpiętości i długości pól.
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VETTER-SYSTEM WÓZKÓW 
PRZJEZDNYCH

Konwencjonalne systemy wózków 
ręcznych najłatwiej obsługuje się od 
środka suwnicy.  Natomiast system 
wózków VETTER tworzy inne możliwości: 
kardanowe łożyskowanie wymaga 
niewielkich sił jazdy i gwarantuje 
wyjątkowy komfort obsługi z każdej 
pozycji.
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REGULOWANE SŁUPY

Stabilne słupy stalowe mają seryjnie 
regulowaną wysokość i dzięki temu 
można je łatwo dostosować do indywi-
dualnych warunków na miejscu. Różnice 
w wysokości można wyrównać bez 
wysiłku.
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REGULOWANE PROFILE

bezstopniowo regulowane profile 
umożliwiają regulację wysokości i pozio-
mów nachylenia zapewniając precyzyjne 
ustawienie systemu suwnicowego oraz 
łatwy montaż.
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MOCOWANIE - ŁĄCZĄCE  
KOTWY VERBUNDANKER

Kotwy dynamiczne Verbundanker 
zapewniają pewne i szybkie mocowanie 
systemu do posadzek betonowych.
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ROZPÓRKI POPRZECZNE

Jeżeli wymaga tego statyka, aby 
ustabilizować system pomiędzy dwa 
słupy montuje się rozpórki poprzeczne o 
regulowanej szerokości.
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Zastrzegamy sobie prawo zmian technicznych i błe˛dów składniowych. Rysunki ogólne.

ADMINISTRACJA

VETTER Krantechnik GmbH
Kalteiche-Ring 22

35708 Haiger

Niemcy

T: +49 2773 91601-0

E: info@vettercranes.com

BIURO POLSKA

Marcin Kałka

T: +48 502 041 179

marcin.kalka@vettercranes.com

Karol Szkudlarek

T: +48 604 080 024

karol.szkudlarek@vettercranes.com

Bartłomiej Chomiuk

T: +48 698 966 048

bartlomiej.chomiuk@vettercranes.com 


