
Suwnice standardowe Demag 

WydajnoÊç i ekonomicznoÊç na najwy˝szym poziomie
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Firma Demag wyznacza przysz∏e standardy suwnic

Standard made by Demag to jakoÊç, ekonomicznoÊç

i niezawodnoÊç na najwy˝szym poziomie. W ka˝dej 

suwnicy i w ka˝dym z jej elementów odzwierciedla si´ 

dojrzewajàce przez dziesi´ciolecia, kompleksowe 

doÊwiadczenie w dziedzinie konstrukcji suwnic  

oraz niezawodnoÊç producenta jako partnera w zakresie 

rozwiàzaƒ przemys∏owych.

Innowacja zwi´kszajàca efektywnoÊç ekonomicznà  

Nowy wciàgnik linowy Demag DR prezentuje podwy˝szony 

poziom techniki suwnic standardowych o udêwigu do 50 t 

i definiuje w ten sposób ca∏kiem nowà koncepcj´ suwnic.

Ze wzgl´du na swà form´ budowy nowy wciàgnik linowy 

Demag DR jest optymalnie przystosowany do pracy 

z suwnicà. Ze wzgl´du na jego liczne zalety ca∏a suwnica 

pracuje znacznie efektywniej.
n Powtarzalna geometria po∏àczeƒ oraz efektywne 

zarzàdzanie cz´Êciami zamiennymi zapewnia wysoki 

poziom bezpieczeƒstwa planowania i inwestycji.
n Sprawdzona geometria suwnicy ze spawanym dêwigarem 

gwarantuje du˝à sztywnoÊç uk∏adu, optymalne 

w∏asnoÊci jezdne oraz bardzo niewielkie zu˝ycie.
n Podparte dêwigary suwnicy, dostosowanie 

do konstrukcji dachu oraz zwarte wózki o niewielkich 

wymiarach dojazdowych umo˝liwiajà d∏u˝sze przejazdy 

haka, jak równie˝ lepsze wykorzystanie powierzchni, 

redukujàc tym samym koszty rozbudowy i adaptacji.
n Ergonomiczne elementy obs∏ugi oraz dwukierunkowe 

systemy sterowania radiowego zapewniajà wyjàtkowy 

komfort oraz niezawodnoÊç obs∏ugi. WyÊwietlacz 

zapewnia lepszà informacj´ o stanie ca∏ej instalacji.

n Bezstopniowa regulacja pr´dkoÊci we wszystkich 

kierunkach, osiàgana dzi´ki przetwornicom 

cz´stotliwoÊci, ogranicza efekty wahaƒ, zapewnia 

dok∏adne i delikatne pozycjonowanie oraz zmniejsza 

mechaniczne obcià˝enie instalacji suwnicowej.
n Du˝e pr´dkoÊci podnoszenia oraz jazdy wózka 

zapewniajà wy˝szà wydajnoÊç prze∏adunkowà 

oraz wi´kszà efektywnoÊç ekonomicznà.

* wersje niestandardowe dost´pne na zamówienie

Typ suwnicy Suwnice podwieszane Suwnice pomostowe 
jednodêwigarowe

Suwnice pomostowe
 dwudêwigarowe

Udêwig* do 5 t do 10 t do 50 t

Rozpi´toÊç toru* do 14 m do 30 m

Pr´dkoÊç jazdy suwnicy* do 40 m/min

Pr´dkoÊç jazdy wózka* do 30 m/min do 25 m/min

Pr´dkoÊç podnoszenia* do 12,5 m/min

P∏ynne ruchy 3 osie



Bezstopniowa regulacja pr´dkoÊci umo˝liwia wyjàtkowo ∏agodne manipulowanie transportowanym towarem
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Suwnica jednodêwigarowa 

z dêwigarem skrzynkowym

Suwnica podwieszana 

jednodêwigarowaSuwnica jednodêwigarowa

z dêwigarem z profilu 

walcowanego

Suwnica pomostowa 

dwudêwigarowa
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Czo∏ownice suwnicy
n Odporny na skr´canie, zamkni´ty profil skrzynkowy 

ze wzmocnieniami w strefie ∏àczenia w formie 

spawanych przepon, jak równie˝ tolerancje maszynowe 

w strefie ∏àczenia z dêwigarem suwnicy, zapewniajà 

du˝à sztywnoÊç uk∏adu oraz optymalne w∏asnoÊci 

jezdne przy bardzo niewielkim zu˝yciu.
n Precyzyjne rozmieszczenie osi kó∏ jezdnych 

oraz dok∏adne dopasowanie rozpi´toÊci toru dzi´ki 

wymiennym podk∏adkom dystansowym zapewnia 

optymalne w∏aÊciwoÊci jezdne oraz du˝à zdolnoÊç 

adaptacji.
n Mo˝liwoÊç projektowania czo∏ownic suwnicy przy 

u˝yciu w∏asnych programów do obliczeƒ statycznych 

oraz ∏atwy monta˝ dzi´ki dobrej dost´pnoÊci sprawiajà, 

˝e urzàdzenie jest niezawodne i ekonomiczne. 

Modu∏ jezdny
n Nap´dy nie wymagajà konserwacji, gdy˝ wyposa˝one 

sà w smarowane trwale ∏o˝yska toczne z du˝ym 

odst´pem ∏o˝ysk, zapewniajàcym przej´cie si∏ poziomych, 

natomiast ko∏a jezdne wykonane z ˝eliwa sferoidalnego, 

zapewniajà dobre w∏asnoÊci jezdne oraz niewielkie 

zu˝ycie toru suwnicy.
n Przetwornice cz´stotliwoÊci z pr´dkoÊciami  

do 80 m/min, bez dodatkowego okablowania, 

umo˝liwiajà bezstopniowà regulacj´ pr´dkoÊci suwnicy, 

zapewniajàc przejazd bez wahaƒ oraz precyzyjne pozy-

cjonowanie i redukujà obcià˝enia ca∏ego uk∏adu.
n Regulowane bezstopniowo nap´dy.

Precyzja w ka˝dym szczególe oznacza najwy˝szà jakoÊç ca∏ego urzàdzenia

Doprowadzenie pràdu
n Kompaktowe szynoprzewody Demag Compact Line 

DCL o iloÊci od 4 do 7 biegunów, ∏àczone za pomocà 

po∏àczeƒ skr´canych, umo˝liwiajà bezpieczne 

przewodzenie pràdu przez d∏ugi okres czasu, 

minimalizujàc przy tym nieplanowane przestoje.
n Skompletowane wst´pnie podzespo∏y u∏atwiajà prosty 

monta˝ lub wymian´ wózka odbieraka pràdowego, 

albo ca∏ych, prostych elementów, zapewniajàc ∏atwoÊç 

konserwacji.
n Wysoki stopieƒ ochrony (IP 23 lub IP 24) z uszczelkà 

wargowà oraz kompensacjà wyd∏u˝enia to elementy 

wp∏ywajàce na optymalny poziom bezpieczeƒstwa.
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Wózek
n Nowy, dostosowany do suwnicy wciàgnik linowy Demag 

DR o budowie ceowej, zapewniajàcy wi´kszà pr´dkoÊç 

podnoszenia oraz jazdy wózka, wp∏ywa na wi´kszà 

wydajnoÊç prze∏adunkowà oraz efektywnoÊç 

ekonomicznà suwnic o udêwigu do 50 t.
n Zwarte konstrukcje o niewielkich wymiarach 

dojazdowych i d∏ugich przejazdach haka zapewniajà 

optymalne wykorzystanie wysokoÊci pomieszczenia 

oraz jego powierzchni i wp∏ywajà na zmniejszenie 

kosztów rozbudowy i adaptacji.
n Bezstopniowe podnoszenie i jazda zapewniajà transport 

bez wahaƒ ∏adunku. Dok∏adne, delikatne pozycjonowanie 

podnosi poziom bezpieczeƒstwa oraz komfort obs∏ugi.
n Nowoczesna technologia CAN-Bus zapewnia wysokà 

niezawodnoÊç transmisji, odpowiadajàcà klasie 

bezpieczeƒstwa 3 wg normy DIN / EN 954 

oraz optymalne monitorowanie poprawiajàce 

efektywnoÊç ekonomicznà dzi´ki odpowiednio 

wczesnej konserwacji.

Zblocze dolne

Sterowanie

Zoptymalizowane pod wzgl´dem ergonomii panele 

sterujàce zapewniajà bezpiecznà, nie powodujàcà 

zm´czenia prac´. WyÊwietlacz umo˝liwia lepszà 

informacj´ o stanie instalacji. Sterowanie 

za poÊrednictwem magistrali CAN-Bus spe∏nia wymogi 

kategorii bezpieczeƒstwa wg normy DIN / EN 954.
n Demag-Line-Control DLC 

Przewodowa kaseta sterownicza z indywidualnà 

regulacjà wysokoÊci i mo˝liwoÊcià przesuwania 

oddzielnie na suwnicy.
n Demag-Radio-Control DRC 

Sterowniki radiowe z przyciskami proporcjonalnymi, 

s∏u˝àce do bezprzewodowego sterowania, pracujàce 

w zmiennym zakresie fal radiowych, umo˝liwiajà 

niezak∏ócone nadawanie i odbieranie sygna∏u.
n Demag-Joystick-Sender DRC-J  

Sterownik radiowy z praktycznym paskiem, 

przewieszanym przez rami´, który nie powoduje 

obcià˝enia ràk.

n Zaprojektowane od nowa zblocze dolne 

ze standardowym hakiem ∏adunkowym, umo˝liwia 

komfortowe zaczepianie ∏adunku.
n Ochrona wlotu liny zapobiega niebezpieczeƒstwu 

zgniecenia liny pomi´dzy rolkà a zbloczem.
n Dwustronny uchwyt do manipulacji zbloczem zwi´ksza 

bezpieczeƒstwo i niezawodnoÊç obs∏ugi.



Optymalne dostosowanie do gabarytu hali
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Forma budowy 1

Forma budowy 3 Forma budowy 4/5

Forma budowy 2

Firma Demag oferuje Paƒstwu suwnice pomostowe 

jednodêwigarowe typu EKKE, charakteryzujàce si´ 

optymalnym stosunkiem ceny do wydajnoÊci. Wykazujà 

one maksymalnà stabilnoÊç przy ma∏ym ci´˝arze 

w∏asnym. Dzi´ki temu obcià˝enie toru suwnicy jest ma∏e 

i mo˝liwy jest wybór ekonomicznego sposobu budowy 

hali. Ponadto doskona∏a geometria suwnicy zapewnia 

wyjàtkowe w∏aÊciwoÊci jezdne. Nowy wciàgnik linowy 

Demag DR jest Êwietnie przystosowany do pracy 

z suwnicà. Dzi´ki temu ca∏a suwnica mo˝e spe∏niç 

wymagania klientów dotyczàce wi´kszej efektywnoÊci 

ekonomicznej urzàdzeƒ.

Cechy i zalety
n Dêwigar suwnicy w formie optymalizowanego 

komputerowo dêwigara skrzynkowego.
n Czo∏ownice suwnicy jako spawana konstrukcja 

skrzynkowa odporna na skr´canie.
n Ko∏a jezdne z bardzo odpornego na Êcieranie ˝eliwa 

sferoidalnego GGG 70 z efektem samosmarnym.

Suwnice pomostowe jednodêwigarowe z dêwigarami skrzynkowymi

Opcje

Patrz: Wyposa˝enie dodatkowe, str. 14

Arkusz danych technicznych

Nr ident. 203 528 44

n Po∏àczenia mi´dzy dêwigarem suwnicy a czo∏ownicami  

z tolerancjami maszynowymi zapewniajà minimalne 

zu˝ycie kó∏ jezdnych.
n Wózki z wciàgnikiem ∏aƒcuchowym lub linowym 

o krótkiej konstrukcji, ze szczególnie korzystnym zwisem 

haka, przeznaczone do obs∏ugi maksymalnej 

powierzchni.
n Doprowadzenie pràdu do wózka za pomocà bardzo 

elastycznego przewodu p∏askiego.
n Kaseta sterownicza przesuwana niezale˝nie 

na dêwigarze suwnicy, z wyÊwietlaczem 

do monitorowania instalacji.
n Opcjonalne sterowanie radiowe z wyÊwietlaczem  

i przyciskami proporcjonalnymi.
n Optymalna ochrona przeciwkorozyjna wszystkich 

elementów dzi´ki obróbce wst´pnej cz´Êci stalowych 

zgodnie z normà DIN.
n Lakier z∏ocisto˝ó∏ty, z jedwabistym po∏yskiem. Nap´dy 

jezdne w kolorze b∏´kitnym. Dwukolorowa pow∏oka 

proszkowa wózka, b∏´kitna i szarosrebrna.

Suwnica pomostowa jednodêwigarowa, typ EKKE 

Dane techniczne 

Udêwig* do 10 t

Rozpi´toÊç toru* do 30 m

Pr´dkoÊç jazdy suwnicy* do 40 m/min

Pr´dkoÊç jazdy wózka* do 30 m/min

Pr´dkoÊç podnoszenia* do 12,5 m/min

*wersje niestandardowe na zamówienie
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Zalety nowego wciàgnika linowego Demag DR 

przystosowanego do zastosowania w suwnicach
n Podwy˝szona ekonomicznoÊç dzi´ki wyd∏u˝onej 

˝ywotnoÊci 2m+ (1900 godzin u˝ytkowania 

przy pe∏nym obcià˝eniu).
n Poprawiona wydajnoÊç prze∏adunkowa dzi´ki 

zwi´kszonej pr´dkoÊci podnoszenia i jazdy wózka 

suwnicy.

n Brak wahaƒ ∏adunku dzi´ki bezstopniowej jeêdzie wózka.
n Monitoring zapewniajàcy lepszà ocen´ stanu instalacji.
n Lepsze wykorzystanie powierzchni produkcyjnych dzi´ki  

kompaktowym wymiarom rozruchowym.
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Suwnice pomostowe jednodêwigarowe z dêwigarami z profilu 
walcowanego

Suwnice pomostowe jednodêwigarowe typu ELKE 

z dêwigarem z profilu walcowanego, tworzàcym 

konstrukcj´ noÊnà, stanowià rozwiàzanie o du˝ym 

stopniu efektywnoÊci ekonomicznej. Dzi´ki zastosowaniu  

jako dêwigarów suwnicy walcowanych profili stalowych 

oraz dostosowanych  optymalnie  do u˝ycia na suwnicach 

wciàgników linowych suwnice te sà dobrym rozwiàzaniem 

w przypadku transportu lekkich ∏adunków 

oraz niewielkiej rozpi´toÊci toru. Jako szczególnie 

ekonomiczny model podstawowy, o uznanej jakoÊci firmy 

Demag, typ ELKE mo˝na montowaç np. w warsztatach, 

indywidualnie w istniejàcych halach i nowych budynkach.

Suwnice standardowe typu ELKE, dzi´ki zwi´kszonej 

pr´dkoÊci jazdy wózka oraz ergonomicznie 

ukszta∏towanym kasetom sterowniczym, zapewniajà 

efektywny transport ∏adunków nie powodujàcy 

zm´czenia. W zakresie wyposa˝enia regulowane 

bezstopniowo nap´dy wózków umo˝liwiajà 

przemieszczanie ∏adunków bez wahania oraz delikatnà 

obs∏ug´ i dok∏adne pozycjonowanie. Ponadto nale˝y 

wziàç pod uwag´ du˝à niezawodnoÊç i bezpieczeƒstwo 

eksploatacji, jak równie˝ d∏ugà ˝ywotnoÊç i zwiàzanà 

z tym wy˝szà efektywnoÊç ekonomicznà wszystkich 

stosowanych elementów.

Cechy i zalety
n Dêwigar suwnicy w formie dêwigara skrzynkowego 

z profilu walcowanego.
n	Uznana jakoÊç dzi´ki zaletom suwnicy pomostowej 

jednodêwigarowej (str. 6/7).

Suwnica pomostowa jednodêwigarowa, typ ELKE 

Dane techniczne 

Udêwig* do 5 t

Rozpi´toÊç toru* do 15 m

Pr´dkoÊç jazdy suwnicy* do 40 m/min

Pr´dkoÊç jazdy wózka* do 30 m/min

Pr´dkoÊç podnoszenia* do 12,5 m/min

*wersje niestandardowe na zamówienie

Opcje

Patrz: Wyposa˝enie dodatkowe, str. 14

Arkusz danych technicznych

Nr ident. 203 540 44

Optymalne dostosowanie 

do konturu hali

Forma budowy 1

Forma budowy 2
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Montowany seryjnie w kasecie sterowniczej wyÊwietlacz zapewnia informacj´ o stanie instalacji
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Suwnice podwieszane – rozwiàzanie bez podparcia

Suwnice podwieszane jednodêwigowe Demag mo˝na 

∏atwo zamocowaç do istniejàcej konstrukcji stropu bez 

koniecznoÊci monta˝u podpór toru suwnicy. W ten 

sposób ca∏à powierzchni´ hali mo˝na wykorzystaç na 

zadania produkcyjne. Ponadto cz´Êciowe obszary hali 

mogà byç obs∏ugiwane w sposób dowolny. Istnieje 

mo˝liwoÊç wykorzystywania bocznych wysi´gów 

i wyd∏u˝enia drogi wózka poza rozpi´toÊç toru. 

Opcjonalne blokady umo˝liwiajà przejazd wózka 

z dêwigara suwnicy na Êlepy tor i z powrotem, 

bez koniecznoÊci odk∏adania ∏adunku.

Cechy i zalety 
n Uznana jakoÊç dzi´ki zaletom suwnicy pomostowej 

jednodêwigarowej (str. 6/7).
n Czo∏ownice suwnicy o zoptymalizowanej konstrukcji.
n Stabilne dêwigary o pe∏nych Êciankach lub spawane 

dêwigary skrzynkowe, zapewniajàce optymalne 

roz∏o˝enie ci´˝aru.
n Manewrowanie ∏adunkiem bezpoÊrednio przy Êcianie 

hali dzi´ki indywidualnemu dostosowaniu wysi´gów.

Wysi´g E/F

Suwnica podwieszana jednodêwigarowa, typ EDKE

Dane techniczne

Udêwig* do 5 t

Rozpi´toÊç toru* do 14 m

Pr´dkoÊç jazdy suwnicy* do 40 m/min

Pr´dkoÊç jazdy wózka* do 30 m/min

Pr´dkoÊç podnoszenia* do 12,5 m/min

*wersje niestandardowe na zamówienie

Opcje

Patrz: Wyposa˝enie dodatkowe, str. 14

Arkusz danych technicznych

Nr ident. 203 548 44

Optymalne dostosowanie 

do gabarytu hali
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Sterowanie radiowe umo˝liwia obs∏ug´ suwnicy niezale˝nie od lokalizacji
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Optymalne dostosowanie 

do konturu hali

Cechy i zalety
n Uznana jakoÊç dzi´ki zaletom suwnicy pomostowej
 (str. 6/7).
n Wyjàtkowa wydajnoÊç dzi´ki budowie dwudêwigarowej, 

zapewniajàcej du˝à pr´dkoÊç jazdy suwnicy i wózka.
n Niewielki ci´˝ar w∏asny zapewnia oszcz´dnoÊci 

inwestycyjne.
n Mo˝liwoÊci zabudowy - opcjonalnie: 

- podesty obs∏ugowe s∏u˝àce równie˝ do konserwacji 

 elementów hali,  

- sterowanie kabinowe jako wariant obs∏ugi suwnicy.

Suwnice pomostowe dwudêwigarowe – du˝y udêwig, 
du˝e rozpi´toÊci

Suwnice pomostowe dwudêwigarowe Demag oferujà 

jedyny w swoim rodzaju stosunek w∏asnego ci´˝aru 

do udêwigu. Poza tym charakteryzujà si´ doskona∏à 

geometrià suwnicy, zapewniajàcà niezwykle dobre 

w∏aÊciwoÊci jezdne, a tym samym zmniejszenie zu˝ycia. 

Szczególnie du˝a wysokoÊç podnoszenia wynika z tego, 

˝e hak mo˝e byç podciàgany do góry pomi´dzy dwoma 

dêwigarami suwnicy. W zale˝noÊci od potrzeb, suwnice 

pomostowe dwudêwigarowe mo˝na wyposa˝yç 

w sterowanie radiowe lub sterowanie kabinowe. 

Opcjonalne platformy konserwacyjne i wózki, na które 

mo˝na wchodziç, nie tylko u∏atwiajà konserwacj´, 

ale pozwalajà te˝ na szybki i bezpieczny dost´p 

do elementów hali, takich jak lampy, grzejniki 

lub przewody zasilajàce.

Suwnica pomostowa dwudêwigarowa, typ ZKKE

Dane techniczne

Udêwig* do 50 t

Rozpi´toÊç toru* do 30 m

Pr´dkoÊç jazdy suwnicy* do 40 m/min

Pr´dkoÊç jazdy wózka* do 25 m/min

Pr´dkoÊç podnoszenia* do 12,5 m/min

*wersje niestandardowe na zamówienie

Opcje 

Patrz: Wyposa˝enie dodatkowe, str. 14

Arkusz danych technicznych

Nr ident. 203 560 44 (do 16 t) 

Nr ident. 203 659 44 (powy˝ej 16 t)

Forma budowy 1

Forma budowy 2
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Dzi´ki bezstopniowej regulacji pr´dkoÊci konstrukcja dwudêwigarowa umo˝liwia uzyskanie wyjàtkowo du˝ego 

udêwigu przy równoczeÊnie delikatnym manewrowaniu ∏adunkiem
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Szeroki zakres wyposa˝enia dodatkowego umo˝liwia 

dostosowanie suwnic standardowych do indywidualnych 

˝yczeƒ klienta. 

n Regulacja wysokoÊci kasety sterowniczej u∏atwia 

mocowanie ∏adunku.
n Sterowanie za pomocà przewodowej kasety sterowniczej 

lub za pomocà dwukierunkowego sterowania radiowego 

z prze∏àcznikami proporcjonalnymi.
n Silniki o zmiennej pr´dkoÊci obrotowej z przetwornicà
 cz´stotliwoÊci umo˝liwiajà eliminacj´ wahaƒ ∏adunku.
n Wyposa˝enie suwnicy w dwa wózki u∏atwia prac´ 

z d∏ugimi i trudnymi do manipulacji ∏adunkami.
n Obszerna oferta urzàdzeƒ chwytnych spe∏nia 

najrozmaitsze wymagania.

Akcesoria do suwnic Demag oraz wyposa˝enie dodatkowe 
– odpowiednie przygotowanie suwnicy

Projektanci majà do dyspozycji dokumentacj´ technicznà 

suwnicy ka˝dego typu w postaci wydruku lub w formie 

elektronicznej na dysku CD-ROM (nr ident. 227 049 44).

Dzi´ki temu istnieje mo˝liwoÊç dostosowania standardowej 

suwnicy Demag do koncepcji zagospodarowania 

posiadanej hali od samego poczàtku. Pozwala to 

na zwi´kszenie pewnoÊci planowania i zaoszcz´dzenie 

czasu oraz pieni´dzy.



1�

Suwnica pomostowa dwudêwigarowa z wciàgarkà dwuhakowà do transportu i obracania bloków silnikowych
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Serwis Demag

Dzi´ki dzia∏ajàcej na ca∏ym Êwiecie sieci naszych 

wykwalifikowanych, fachowych zespo∏ów serwisowych 

mo˝emy zaoferowaç profesjonalnà obs∏ug´. Umo˝liwia to 

zapewnienie najwy˝szego stopnia dyspozycyjnoÊci 

i bezpieczeƒstwa posiadanych przez Paƒstwa urzàdzeƒ.

Efektywne szkolenia dla pracowników

W trakcie kilkudniowych szkoleƒ pracownicy Klienta 

otrzymujà gruntowne wiadomoÊci dotyczàce 

wszystkich tematów zwiàzanych z wciàgnikami 

oraz instalacjami suwnicowymi. Szkolenia operatorów 

oraz szkolenia dotyczàce poszczególnych produktów 

umo˝liwiajà optymalizacj´ wydajnoÊci pracy, zaÊ 

wskazówki dotyczàce przepisów przyczyniajà si´ 

do zachowania najwy˝szego poziomu bezpieczeƒstwa. 

Seminaria prowadzone sà zarówno w centrach 

szkoleniowych producenta, jak te˝ u klientów.

Kompleksowy monitoring zmniejsza czas przestojów

Dzi´ki systemowi monitoringu mo˝na nadzorowaç 

wydajnoÊç oraz stan bezpieczeƒstwa posiadanej 

instalacji. Narz´dzie diagnostyczne prezentuje w sposób 

ciàg∏y operatorowi lub konserwatorowi najwa˝niejsze 

informacje na temat statusu oraz ewentualnych 

nietypowych stanów urzàdzenia. Dzi´ki temu istnieje 

mo˝liwoÊç stwierdzenia i wykonania w odpowiednim 

czasie koniecznych prac konserwacyjnych 

lub remontowych, co pozwala na zredukowanie czasu 

przestojów. Regularny monitoring obni˝a w d∏u˝szej

perspektywie koszty napraw i eksploatacji.

Indywidualny pakiet serwisowy

W celu zapewnienia dost´pnoÊci posiadanej instalacji 

przez ca∏y okres jej pracy serwis firmy Demag oferuje 

ró˝norodne us∏ugi:
n cykliczne kontrole zgodnie z przepisami UDT,
n konserwacj´ i inspekcje w uzgodnionych w umowie 

terminach kontroli,
n usuwanie usterek z i bez uzgodnionej w umowie 

gotowoÊci na wezwanie,
n pomiary suwnicy oraz toru suwnicy,
n szkolenia serwisowe.

SpoÊród tych mo˝liwoÊci mo˝na zestawiç indywidualny 

pakiet serwisowy, dostosowany odpowiednio 

do warunków produkcji i u˝ytkowania.
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Wczytanie danych statusu instalacji suwnicowej umo˝liwia zapobiegawcze i planowane prace serwisowe
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Wymiary

Witamy w aplikacji Crane Designer dla suwnic standardowych!
Konfigurator suwnic standardowych Demag, które stajà si´ uniwersalne.

n	Poprawiona wydajnoÊç prze∏adunkowa,
n	wy˝szy poziom dost´pnoÊci,
n	przed∏u˝ony okres ˝ywotnoÊci,

oto tylko niektóre cechy nowych produktów Demag. Z przyjemnoÊcià zapewnimy Paƒstwu 
wsparcie w fazie projektowania. Wype∏nienie formularza zapytania umo˝liwi nam udzielenie 
szybkiej i efektywnej pomocy.

Projektowanie suwnic online – precyzyjne planowanie 
to oszcz´dnoÊç czasu, pieni´dzy i miejsca

Firma Demag Cranes & Components to nie tylko solidny 

partner w zakresie perfekcyjnej pod wzgl´dem 

technicznym realizacji wewnàtrzzak∏adowych rozwiàzaƒ 

logistycznych. Oferujemy wsparcie w zakresie logistyki 

transportu ponadpod∏ogowego równie˝  

w fazie projektowania.

Pierwszy krok na drodze efektywnego planowania 

to wybór odpowiedniej suwnicy przy u˝yciu komputera.  

Za pomocà programu Demag Crane Designer mo˝na 

skonfigurowaç instalacj´ suwnicowà, dostosowanà 

do indywidualnych potrzeb – wszystko w ciàgu kilku 

minut, interaktywnie na ekranie komputera – program 

dost´pny pod adresem: www.demag-cranedesigner.com

Wystarczy jedynie wprowadziç kilka parametrów – resztà 

zajmie si´ program Crane Designer. Wyszukuje on 

z szerokiej oferty firmy Demag takà suwnic´, której 

wydajnoÊç oraz wyposa˝enie techniczne jest dostosowane 

dok∏adnie do kryteriów wyszukiwania. Niezale˝nie 

od tego, czy jest to suwnica pomostowa o konstrukcji 

jedno- lub dwudêwigarowej, Demag Crane Designer 

rozwià˝e to zadanie w krótkim czasie.

Program Crane Designer oblicza wszystkie istotne 

wymiary dla konkretnego przypadku zastosowania.

Interaktywna pomoc w projektowaniu online w Internecie  

– mo˝liwoÊç konfiguracji instalacji suwnicowej zgodnie 

z indywidualnymi wymaganiami.
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∏adunki / si∏y

Najwa˝niejsze zalety:
n niepotrzebna instalacja, ani miejsce na dysku twardym,
n szybki i indywidualny wybór,
n aktualne dane techniczne oraz wymiary  

skonfigurowanej instalacji suwnicowej,
n najnowsza dokumentacja w ró˝nych j´zykach,
n ca∏odobowy dost´p do wszystkich informacji  

z dowolnego miejsca na Êwiecie,
n najszybsze i bezpieczne przekazywanie zapytaƒ.

Odwiedê naszego wirtualnego konsultanta pod adresem: 

www.demag-cranedesigner.com

Zapraszamy do odwiedzenia naszego wirtualnego  

doradcy pod adresem: 

www.demag-cranedesigner.com:
n przyk∏ady zastosowaƒ z opisem i zdj´ciami,
n leksykon „Jak mówiç j´zykiem firmy Demag” 

z objaÊnieniami terminów fachowych,
n konfiguracja suwnic online,
n serwis online: 
	 	 oferty, 
	 	 dane techniczne, 
	 	 dane statyczne,
	 	 indywidualne rysunki CAD.

W celu umo˝liwienia dalszego projektowania, np. 

ustalenia wymiarów hali, mo˝na otrzymaç informacje na 

temat ∏adunków i si∏ wg norm DIN.

Wygenerowany indywidualnie rysunek mo˝na pobraç 

i w trybie offline dalej edytowaç wszystkie najwa˝niejsze 

dane. 



Demag Cranes & Components Sp. z o. o. 

ul. Miƒska 63, 03-808 Warszawa, Polska

Telefon: +48 (22) 33 08 400

Faks: +48 (22) 33 08 401

E-mail: demag@demagcranes.pl

www.demagcranes.pl
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