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Ο δυνατός συνδυασμός μεταλλικής αρπάγης και ιμάντα για την ασφαλή 
μεταφορά κυλινδρικών αντικειμένων  (π.χ. σωλήνων)

Αρπάγη σωλήνων
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Πατενταρισμένο σύστημα.
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Μηχανική αρπάγη ή ιμάντες;

Οι ιμάντες μπορούν να χρησιμοποιηθούν όταν οι σωλήνες εδράζονται σε τάκους (ξυλεία) ώστε να μπορεί ο ιμάντας να 
τυλιχθεί γύρω από τον σωλήνα. Τα πλεονεκτήματα τους είναι: μεγάλη ικανότητα φορτίων, μικρό κόστος και βάρος.

Οι μηχανικές αρπάγες είναι στιβαρές και εξασφαλίζουν τον χειρισμό των σωλήνων με ασφάλεια και ταχύτητα. Δεν 
απαιτείται εναγκαλισμός ολόκληρου του αντικειμένου και η συγκράτηση του επιτυγχάνεται με την βοήθεια δυνάμεων 
πίεσης και τριβής.

Γιατί να μην συνδυάστε τα πλεονεκτήματα και των δύο σε ένα εργαλείο;

Η πρόταση μας είναι η αρπάγη WRG της WIMAG:

Η στιβαρή χαλύβδινη κατασκευή της εξασφαλίζει τον χειρισμό των σωλήνων με ασφάλεια ακόμα και στις πιο δύσκολες 
συνθήκες. Χάρη στον ενσωματωμένο αυτόματο μηχανισμό, η αρπάγη ξεκλειδώνει και κλειδώνει αυτόματα με την απόθεση 
ή την ανάρτηση του σωλήνα. Το μεγάλο εύρος διαμέτρων προσαρμόζεται εύκολα και γρήγορα με την αλλαγή θέσης ενός 
πύρου. Η σωστή ρύθμιση για την απαιτούμενη κάθε φορά διάμετρο, φαίνεται σε πίνακα ενδείξεων επάνω στην αρπάγη. Τα 
εύκολα ρυθμιζόμενα άνω ποδαρικά, προσφέρουν επιπλέον ασφάλεια κατά τον χειρισμό των σωλήνων. Ο μασίφ κρίκος 
ανάρτησης μπορεί να χρησιμοποιηθεί από οποιοδήποτε ανυψωτικό μηχάνημα.

Οι φαρδιοί εσωτερικοί ιμάντες εξασφαλίζουν την προσεκτική και ασφαλή μεταφορά, ακόμα και ευαίσθητων ή/και 
υπενδεδυμένων σωλήνων. Οι ιμάντες φέρουν επένδυση για την προστασία τους. Οι μεταλλικές πλάκες στο κάτω μέρος των 
σιαγώνων, προσφέρουν επιπρόσθετη προστασία (στους ιμάντες) από φθορές.  

Πατενταρισμένο σύστημα.
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Κωδικός Τύπος Ικανότητα
φορτίου kg

Εξωτερική διάμετρος
σωλήνα mm

Ύψος H
mm

Πλάτος B
mm

Z*
mm

Βάρος
kg

131 010 WRG 1.5-47 1,500 200 - 470 930 340 110 56
131 020 WRG 1.5-80 1,500 300 - 800 1,350 350 120 90
131 030 WRG 5-150 5,000 600 - 1,500 2,300 500 200 425

Αρπάγες με χαλύβδινους ιμάντες
130 030 RRG 3-120 3,000 600 - 1,250 2,000 550 120 300
130 050 RRG 10-200 10,000 1,000 - 2,000 3,000 750 300 1,080
130 060 RRG 12-250 12,000 1,500 - 2,500 3,600 750 400 1,450

Ειδικές διαστάσεις κατόπιν συμφωνίας. * Όταν η αρπάγη είναι ρυθμισμένη στην μέγιστη διάμετρο.




