
ELEKTRYCZE WCIĄGNIKI ŁAŃCUCHOWE 
PRZEMYSŁ ROZRYWKOWY
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Sydney Opera House
Stephen Batten CEO, Hasemer Materials 
Handling. «Elektryczne wciągniki łańcuchowe 
firmy GIS są idealnym rozwiązaniem mającym 
zastosowanie w przemyśle rozrywkowym. 
Działają bardzo cicho, są lekkie i kompaktowe. 
Wiele opcji daje nam możliwość odpowiedniego 
dopasowania danej wersji do wymagań klienta. 
W przypadku jeżeli potrzeby klienta się zmienią, 
wciągniki łańcuchowe firmy GIS są modyfi-
kowane i nie trzeba ich wymieniać. Zwiększa 
to produktywność elektrycznych wciągników 
łańcuchowych stosowanych u klienta.»

Referencje
Opera House Sydney, Australia  I  Entertainment Centre Sydney, Australia  I  Exhibition Centre, 
Sydney, Australia  I  Perth Arena, Australia  I  Burswood Casino, Perth, Australia  I  Entertainment 
Centre, Brisbane, Australia  I  O2 Arena Berlin, Niemcy  I  ISS Dome Düsseldorf, Niemcy  I  New 
Music House, Helsinki, Finlandia  I  Exhibition Centre, Helsinki, Finlandia  I  YLE TV Broadcast 
Company, Helsinki und Tampere, Finlandia  I  Finnish National Opera House, Helsinki, Finlandia  I  
Energiehuis, Dordrecht, Holandia  I  Het Rijksmuseum, Amsterdam, Holandia  I  Małopolski Ogród 
Sztuk, Kraków, Polska  I  Polska Filharmonia Bałtycka, Gdańsk, Polska I  Lindab Arena, Ängelholm, 
Szwecja  I  Schauspielhaus, Zürich, Szwajcaria  I  Opernhaus Zürich, Szwajcaria  I  Samsung Hall, 
Zürich, Szwajcaria  I  Stadttheater Basel, Szwajcaria  I  Cheongshim World Peace Center, 
Gyeonggi-do, Korea Południowa  I  O2 Arena Prag, Czechy  I  Cardington Studios, Milton Keynes, 
Wielka Brytania  I  Media City TV Studios, Manchester, Wielka Brytania  I  Kensington Palace, 
Londyn, Wielka Brytania  I  Royal Opera House, Londyn, Wielka Brytania  I  Banc of California 
Stadium, Los Angeles, USA
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LEKKIE 
I 

SILNE
Nieskomplikowana i komfortowa obsługa – niezawodność i 
bezpieczeństwo w trakcie eksploatacji – trwałość i łatwość konser-
wacji. Elektryczne wciągniki łańcuchowe firmy GIS są stosowane na 
całym świecie w teatrach, w szkołach, na halach sportowych, na halach 
targowych, w trakcie różnych imprez, na arenach, w centrach kongre-
sowych, w studiach telewizyjnych oraz na koncertach. Zaprojektowane 
i wyprodukowane w Szwajcarii – z przeznaczeniem na rynek światowy .

Elektryczne wciągniki łańcuchowe GIS przeznaczone dla przemysłu 
rozrywkowego – bezpieczne w każdych warunkach atmosferycznych
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LP

TWOJE KORZYŚCI
Posiadając wagę 12 kg oraz udźwig 250 kg 
lub wagę 23 kg i udźwig 500 kg silniki typu 
LPM250 i LP500 są lżejszymi  
wersjami spośród silników D8 Plus  
stosowanych w przemyśle rozrywkowym. 
Dzięki swojej modułowej oraz kompaktowej 
budowie oba silniki są łatwe w użyciu i  
przeznaczone przede wszystkim do  
mobilnego zastosowania. Bez dokonania 
modyfikacji można je stosować stacjonarnie lub 
w formie wciągnika wspinającego.

3 LATA 
GWARANCJI

Niezawodne i trwałe

3 lata gwarancji

Wyprodukowane w Szwajcarii

W zamkniętej przekładni ze stałym smarowa-
niem

Ramiona zużywalne, hamulec sprężynowy DC

Wysokie bezpieczeństwo pracy

Brak wrażliwej elektroniki

Obudowa i pokrywa wykonane z aluminium

Doskonały bieg synchroniczny silników

Łańcuch odporny na korozję wykonany z profili 
stalowych o zwiększonej żywotności

Bezsmarowe sprzęgło ślizgowe

Hak nośny z systemem amortyzacji

Z certyfikacją TÜV

Komfort obsługi

Niski ciężar własny już od 12 kg

Konstrukcja modułowa

Bez modyfikacji stosowane stacjonarnie lub 
jako wciągnik wspinający

Wyłącznik krańcowy przekładni o wysokiej 
czułości

Cicha jazda dzięki 3-stopniowej przekładni 
z uzębieniem śrubowym 

Klasa ochrony IP65 dla zastosowania na 
zewnątrz

Odpływ cieczy jako standard

Obrotowy hak nośny 360°

Konserwacja bez specjalnych narzędzi

Łatwość konserwacji, części zużywalne są 
łatwo i szybko wymienialne

Dostosowane do potrzeb 
klienta
Wersja jedno- lub trójfazowa

Sterowanie bezpośrednie lub bezpieczne 
pośrednie

Napięcia robocze oraz napięcia sterujące dla 
zastosowania na całym świecie

Sterowanie specjalne

Prędkości specjalne

Zawieszenie na oku lub na haku

Wysokość podnoszenia aż do 200 m

Droga haka z dolnym oraz górnym położeniem 
krańcowym ustawianym indywidualnie

Pomiar ciężaru oraz drogi

Ręczne wózki jezdne i elektryczne wózki jezdne

Szeroka oferta akcesoriów i opcji (patrz strony 
12 / 13)
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Lekkość
LPM250, najmniejszy wciągnik 
łańcuchowy z rodziny LP, posiadając 
jednie ciężar 12 kg i silnik D8 Plus 
jest w stanie udźwignąć aż 250 
kg. W przypadku LP500 D8 Plus 
jego ciężar wynosi jedynie 23 kg a 
udźwig dochodzi aż 500 kg. Silniki 
LP posiadają budowę modułową i 
zostały zaprojektowane z  
możliwością montażu drugiego 
hamulca. Dla zastosowania  
mobilnego można je przewozić w 
skrzyniach transportowych, dzięki 
temu zajmują mniej miejsca i jest to 
mniej kosztowne.

Siła
Hartowany łańcuch stalowy  
gwarantuje zwiększenie obciążenia 
o ok. 15% przy jednakowej średnicy 
w porównaniu do łańcucha o o 
krągłym profilu. Dzięki dużej  
powierzchni przekroju obciążenie 
zostaje zmniejszone, a żywotność 
łańcucha zostaje wydłużona. Sz-
kieletowy hak nośny ze stabilnym, 
prowadzonym zabezpieczeniem haka 
i systemem amortyzacji zapewnia 
maksymalne bezpieczeństwo. 

Pogoda
Dzięki wykonaniu wciągnika  
łańcuchowego z klasą ochrony IP65, 
jest on zabezpieczony przed pyłem 
oraz wodą rozpryskową. Tym samym 
LP nadaje się do zastosowania na 
zewnątrz, również w najcięższych 
warunkach. Na imprezach  
odbywających się na świeżym 
powietrzu lub na koncertach  
specjalista ocenia odporność na 
wpływy atmosferyczne oraz  
niezawodność silników GIS.

Cisza
Wszystkie silniki LP zostały  
wyposażone w 3-stopniową, 
zamkniętą przekładnię. Uzębienie 
śrubowe o optymalnej geometrii 
oraz koło łańcuchowe z min. 5 
kieszeniami gwarantuje nadzwyczaj 
cichą jazdę. Umożliwia to ciche  
przemieszczanie ładunków w 
trakcie trwania imprezy. Dzięki 
tłumieniu dźwięku przez obudowę 
przekładni i wciągnika  
łańcuchowego, poziom ciśnienia 
akustycznego LP500 wynosi  
jedynie 60 dB. 



 

D8
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ZAWIESZENIE ŁADUNKÓW NAD OSOBAMI 
Z ZABEZPIECZENIEM WTÓRNYM 

TWOJE 
KORZYŚCI
Katodowe lakierowanie zanurzeniowe 
(powłoka KTL) chroni przed  
uszkodzeniami mechanicznymi oraz 
przed promieniowaniem UV. Dzięki tej 
specjalnej powłoce na obudowie oraz 
klasy ochrony IP65, wciągniki  
łańcuchowe nadają się idealnie do  
zastosowania na zewnątrz.  
Fosforanowanie manganowe łańcucha 
stalowego gwarantuje odporność na 
korozję i bezpieczną jazdę awaryjną.

Silnik D8 odpowiada przemysłowemu, elektrycznemu wciągnikowi 
łańcuchowemu wg EN 14492, DIN 56950 z tą różnicą, że silnik 
D8 nie posiada podłączonego sterowania ręcznego i w trakcie 
zastosowania mobilnego zazwyczaj jest stosowany na swoim 
łańcuchu w konstrukcji wspinającej. Dodatkowym środkiem  
zabezpieczającym jest montaż zabezpieczenia wtórnego służącego 
do mocowania ładunku. 

Silniki GIS w wersji D8 bez konieczności modyfikacji mogą być 
stosowane w konstrukcji wspinającej lub stacjonarnej do  
udźwigu 3200 kg w wersji 1-krotnej lub do udźwigu 6300 kg w 
wersji 2-krotnej. Drugi, niezależny hamulec można zamontować w 
kilku ruchach na wciągniku łańcuchowym.
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Wersja standardowa

Silnik D8 zgodny z EN 14492, DIN 56950 i IGVW SQP2

Udźwigi (bezpieczeństwo łańcuchów przynajmniej 5:1):
1-krotność do 3200 kg
2-krotność do 6300 kg

Napięcia standardowe:
3 × 400 V / 50 Hz, 3 × 230 V / 50 Hz
1 × 230 V / 50 Hz, 1 × 115 V / 50 Hz

Sterowanie bezpośrednie

1 lub 2 prędkości

Odpowiednia dla eksploatacji z przetwornicą częstotliwości

Obudowa i pokrywa wykonane z aluminium

Obudowa, łańcuch i części wyposażenia w kolorze czarnym

Zawieszenie na oku lub na haku 

Zastosowanie stacjonarne lub jako wciągnik wspinający

Klasa ochrony IP65

Odpływ cieczy dla eksploatacji na zewnątrz

Klasa izolacji F (silnik)

Hamulec sprężynowy DC

Sprzęgło ślizgowe nie w napędzie

Płytka cierna jako dodatkowe prowadzenie łańcucha

Hak nośny z połączoną kształtowo nakładką, system amortyzacji

Szczegółowe specyfikacje, patrz arkusz danych technicznych

Akcesoria i opcje

Sterowanie, niskie napięcie 42 V z wyłącznikiem krańcowym przekładni

Napięcia robocze oraz napięcia sterujące dla zastosowania na całym świecie

Drugi, niezależny hamulec

Prędkości do 32 m/min przy 50 Hz

Hak zabezpieczający 

Wyłącznik krańcowy przekładni z dwoma dodatkowymi wyłącznikami 
bezpieczeństwa

Bezpieczne sterowanie radiowe

Ergonomiczny wyłącznik krańcowy na kablu

Przygotowane miejsce dla enkodera obrotowego na kole łańcuchowym 
lub wale napędowym

Przyrostowy enkoder obrotowy do pomiaru drogi

Wersja z zawieszeniem na oku lub na haku dla trzpienia do pomiaru 
obciążenia

Trzpienie do pomiaru obciążenia 0 - 10 V lub 4 - 20 mA, ochrona 
mechaniczna

Worek tekstylny na łańcuch dla różnych wysokości podnoszenia

Uchwyty

Skrzynie transportowe

Kontroler sterowania 2- lub 4-kanałowego

Kabel przyłączeniowy i sterujący z wtyczką

Ręczne i elektryczne wózki jezdne

Pozostałe akcesoria i opcje patrz strony 12 / 13



D8 Plus
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TWOJE 
KORZYŚCI
Zabezpieczenie ładunku następuje 
dzięki dwóm niezależnym od siebie 
hamulcom sprężynowym DC. Silnik GIS 
standardowo został skonstruowany dla 
montażu drugiego hamulca, bez  
konieczności rozbudowywania  
obudowy. Drugi hamulec można  
zamontować w kilku ruchach na 
dostępnym wale. Dzięki temu silnik jest 
lekki i kompaktowy.

Silnik GIS w wersji D8 Plus jest elektrycznym wciągnikiem  
łańcuchowym zaprojektowanym i skonstruowanym do zwieszania  
ładunków nad osobami. Jest lekki i kompaktowy i dzięki temu ide-
alnie nadaje się do zastosowania mobilnego. Wszystkie  
komponenty znajdujące się w napędzie są statycznie dopasowane 
do podwójnego udźwigu znamionowego.

Silniki D8 Plus bez modyfikacji mogą być stosowane w konstrukcji 
wspinającej lub stacjonarnej. Maksymalny udźwig w wersji  
1-krotnej wynosi 2500 kg przy współczynniku bezpieczeństwa 
łańcucha wynoszącym przynajmniej 8:1 wg IGVW SQP2. 

ZAWIESZENIE ŁADUNKÓW NAD OSOBAMI 
BEZ ZABEZPIECZENIA WTÓRNEGO 
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Wersja standardowa

Silnik D8 Plus zgodny z EN 14492, DIN 56950 i IGVW SQP2

Udźwigi (bezpieczeństwo łańcuchów przynajmniej 8:1):
1-krotność do 2500 kg

Napięcia standardowe:
3 × 400 V / 50 Hz, 3 × 230 V / 50 Hz
1 × 230 V / 50 Hz, 1 × 115 V / 50 Hz

Sterowanie bezpośrednie

1 lub 2 prędkości

Odpowiednia dla eksploatacji z przetwornicą częstotliwości

Obudowa i pokrywa wykonane z aluminium

Obudowa, łańcuch i części wyposażenia w kolorze czarnym

Zawieszenie na oku lub na haku

Zastosowanie stacjonarne lub jako wciągnik wspinający

Klasa ochrony IP65

Odpływ cieczy dla eksploatacji na zewnątrz

Klasa izolacji F (silnik)

Drugi, niezależny hamulec sprężynowy DC

Sprzęgło ślizgowe nie w napędzie

Płytka cierna jako dodatkowe prowadzenie łańcucha

Hak nośny z połączoną kształtowo nakładką, system amortyzacji

Szczegółowe specyfikacje, patrz arkusz danych technicznych

Akcesoria i opcje

Sterowanie, niskie napięcie 42 V z wyłącznikiem krańcowym przekładni

Napięcia robocze oraz napięcia sterujące dla zastosowania na całym świecie

Prędkości do 32 m/min przy 50 Hz

Hak zabezpieczający 

Wyłącznik krańcowy przekładni z dwoma dodatkowymi wyłącznikami 
bezpieczeństwa

Bezpieczne sterowanie radiowe

Ergonomiczny wyłącznik krańcowy na kablu

Przygotowane miejsce dla enkodera obrotowego na kole łańcuchowym 
lub wale napędowym

Przyrostowy enkoder obrotowy do pomiaru drogi

Wersja z zawieszeniem na oku lub na haku dla trzpienia do pomiaru 
obciążenia

Trzpienie do pomiaru obciążenia 0 - 10 V lub 4 - 20 mA, ochrona 
mechaniczna

Worek tekstylny na łańcuch dla różnych wysokości podnoszenia

Uchwyty

Skrzynie transportowe

Kontroler sterowania 2- lub 4-kanałowego

Kabel przyłączeniowy i sterujący z wtyczką

Ręczne i elektryczne wózki jezdne

Pozostałe akcesoria i opcje patrz strony 12 / 13
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TWOJE 
KORZYŚCI
Zarówno dla pomiaru drogi, jak r 
ównież pomiaru obciążenia we 
wciągniku łańcuchowym można w 
łatwy sposób zamontować dodatkowe 
komponenty oraz elektryczne  
elementy. Na wale napędowym i / lub 
na kole łańcuchowym przygotowane 
jest miejsce do montażu  
przyrostowego lub absolutnego enko-
dera obrotowego. Specjalne zawies-
zenia na oku lub na haku umożliwiają 
łatwą instalację trzpienia służącego do 
pomiaru obciążenia. Analizują to nasi 
partnerzy, którzy projektują i  
udostępniają nam sterowanie dla 
wciągników grupowych. 

Silnik GIS w wersji C1 jest elektrycznym wciągnikiem łańcuchowym 
zaprojektowanym i skonstruowanym do zwieszania i  
przemieszczania ładunków nad osobami oraz został wykonany 
zgodnie z wymogami normy EN 14492, DIN 56950 i IGVW SQP2.

Dzięki modułowej budowie wciągnika łańcuchowego GIS, pomiar 
drogi oraz obciążenia można w łatwy sposób zaimplementować. 
Enkodery obrotowe do pomiaru drogi można montować na kole 
łańcuchowym lub na wale napędowym. Dzięki dużej rezerwie mocy 
silników, wciągniki łańcuchowe podczas przejazdów grupowych 
działają synchronicznie. Silniki GIS w wersji C1 gwarantują również 
duże prędkości dochodzące do 32 m/min (50 Hz). 

ZAWIESZANIE I PRZEMIESZCZANIE 
ŁADUNKÓW NAD OSOBAMI 

Pomiar drogi na kole 
łańcuchowym

Pomiar drogi na wale 
napędowym
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Wersja standardowa

Silnik C1 zgodny z EN 14492, DIN 56950 i IGVW SQP2

Udźwigi (bezpieczeństwo łańcuchów przynajmniej 10:1): 
1-krotność do 2000 kg

Napięcia standardowe:
3 × 400 V / 50 Hz, 3 × 230 V / 50 Hz

Złącze dla układu sterowania klienta

1 lub 2 prędkości

Odpowiednia dla eksploatacji z przetwornicą częstotliwości

Obudowa, łańcuch i części wyposażenia w kolorze czarnym

Pomiar obciążenia: Zawieszenie na oku lub na haku dla trzpienia do 
pomiaru obciążenia, sygnał wyjściowy 0 - 10 V

Pomiar drogi na kole łańcuchowym za pomocą przyrostowego 
enkodera obrotowego

Klasa ochrony IP65

Klasa izolacji F (silnik)

Drugi, niezależny hamulec sprężynowy DC

Sprzęgło ślizgowe nie w napędzie

Wyłącznik krańcowy przekładni z dwoma 
dodatkowymi wyłącznikami bezpieczeństwa

Płytka cierna jako dodatkowe prowadzenie łańcucha

Szczegółowe specyfikacje, patrz arkusz danych technicznych

Akcesoria i opcje

Napięcia robocze oraz napięcia sterujące dla zastosowania na 
całym świecie

Prędkości do 32 m/min przy 50 Hz

Trzpień do pomiaru obciążenia: Sygnał wyjściowy 4 - 20 mA

Ochrona mechaniczna dla trzpienia do pomiaru obciążenia

Przygotowane do pomiaru drogi przy pomocy absolutnego enkodera 
obrotowego na kole łańcuchowym (bez czujnika)

Przygotowane do pomiaru drogi przy pomocy przyrostowego lub  
absolutnego enkodera obrotowego na kole łańcuchowym (bez czujnika)

Hak zabezpieczający

Monitorowanie temperatury

Niezależne monitorowanie dla pierwszego i drugiego hamulca

Dodatkowy prostownik

Worek tekstylny na łańcuch dla różnych wysokości podnoszenia

Uchwyty

Dopasowanie przyłączy kabli do potrzeb klienta

Skrzynie transportowe

Ręczne i elektryczne wózki jezdne

Pozostałe akcesoria i opcje patrz strony 12 / 13

Pomiar ciężaru z 
zawieszeniem na oku

Pomiar ciężaru z 
zawieszeniem na haku 

Ochrona mechaniczna dla 
trzpienia do pomiaru obciążenia
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Uchwyty
Wciągnik wspinający określa się  
elektryczny wciągnik łańcuchowy, który 
na własnym łańcuchu może się  
podnieść z opakowania transportowe-
go. Jeżeli specjaliście na miejscu  
montażu nie udostępniono jeszcze  
prądu, wciągnik łańcuchowy można 
unieść przy pomocy komfortowych 
uchwytów.

Hak zabezpieczający 
W przypadku haka zabezpieczającego, 
który obraca się o 360° i wychyla się o 
180°, mechaniczna blokada nakładki 
zabezpiecza transportowany ładunek. 
Hak nośny zamyka się automatycznie 
pod obciążeniem i w celu jego otwarcia 
należy go odblokować ręcznie. 

Wyłącznik krańcowy 
przekładni 
Przy pomocy wyłącznika krańcowego 
przekładni, górne i dolne położenie 
krańcowe haka nośnego można łatwo i 
precyzyjnie ustawić. W celu  
zwiększenia bezpieczeństwa dostępne 
są dwa dodatkowe wyłączniki  
bezpieczeństwa. 

AKCESORIA & OPCJE

Drugi hamulec 
Każdy wciągnik łańcuchowy D8 można 
wyposażyć w drugi, niezależny hamulec. 
W kilku ruchach można go  
zamontować na dostępnym wale napę-
dowym, bezpośrednio za  
pierwszym hamulcem. Dostępny  
opcjonalnie z monitorowaniem hamulca.

Worek tekstylny
Worki tekstylne nadają się do  
intensywnego używania i są  
trudnopalne. Nadają się do uniwersal-
nego zastosowania w przemyśle  
rozrywkowym. Wciągnik łańcuchowy 
bez dokonania modyfikacji można 
stosować stacjonarnie lub w formie 
wciągnika wspinającego. 

Bezpieczne sterowanie 
radiowe
Lekki i bardzo wytrzymały nadajnik  
ręczny o wadze 295 gram jest  
wyposażony w ładowany jonowo-litowy 
akumulator i posiada klasę ochrony 
IP66. Natomiast odbiornik zintegrowany 
w stabilnej obudowie posiada klasę 
ochrony IP65. Z certyfikowaną funkcją 
STOP odbiornik spełnia wymogi SIL3 
Performance Level PL e.
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Elektryczne wózki jezdne
Elektryczne wózki jezdne GIS posiadają 
jedną lub dwie prędkości. Zintegrowane 
standardowo zabezpieczenie przed 
upadkiem z wysokości i zabezpieczenia 
wspinaczkowe z masywnego odlewu 
stalowego gwarantują maksymalne 
bezpieczeństwo. Szerokość belki można 
wybierać bezstopniowo tak jak w  
przypadku ręcznych wózków jezdnych.

Ręczne wózki jezdne 
Ręczne wózki jezdne GIS są łatwe 
w montażu i umożliwiają ręczne  
przesuwanie na dźwigarach stalowych 
ładunków ciężarze dochodzącym do 
6300 kg. Szerokość belki można  
wybierać bezstopniowo dzięki  
nowoczesnemu systemowi regulacji, 
a funkcja blokady umożliwia mocowanie 
kształtowe.

Skrzynie transportowe
Cztery lekkie silniki wersji LPM250 
o wadze 12 kg można składować i 
transportować w stabilnych skrzyniach 
transportowych. Dla większego modelu 
LP500 dostępna jest skrzynia  
mieszczące dwa silniki. 

Kontroler 
2- lub 4-kanałowe sterowania  
umieszczone w lekkiej, plastikowej  
walizce ułatwiają jednoczesne  
sterowanie 2 lub 4 silników. SKontrolery 
są dostępne dla silników zasilanych 
bezpośrednio lub prądem  
niskonapięciowym, na życzenie z  
kablem przyłączeniowym i sterującym.

Zblocza
Zblocze z kołem czołowym posiada 
kompaktową budowę i jest łatwe w 
obsłudze. Gwarantuje wyjątkowe  
zabezpieczenie przed korozją i od  
500 kg jest standardowo wyposażone 
w zabezpieczenie przed przeciążeniem. 

Kabel
Kable przyłączeniowe, sterujące  
i przedłużające są wytrzymałe i  
elastyczne, co ułatwia specjaliście 
szybkie i łatwe podłączenie silników. 
Wszystkie kable posiadają wtyczki 
CEE i nadają się do zastosowania w 
temperaturach roboczych od -25 °C 
do + 55 °C. 
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SERWIS & 
KONSERWACJA
Seria LP jest łatwa w montażu i posiada niewielką wagę przy  
jednoczesnym, dużym udźwigu. Nie zużywa się i cechuje się długą  
żywotnością. Prace naprawcze i konserwacyjne są proste więc można je 
szybko wykonać. Łatwy dostęp do części oraz łatwość ich konserwacji 
sprawia, że elektryczny wciągnik łańcuchowy jest ekonomiczny w  
utrzymaniu. Na serię LP udzielamy 3 lata gwarancji.

TWOJE KORZYŚCI
Seria LP posiada modułową budowę. Części 
zużywalne, jak 2-częściowa płytka cierna można 
w łatwy sposób wymienić. Elektryczny wciągnik 
łańcuchowy dzięki dostępnym połączeniom 
można szybko zdemontować i ponownie  
zamontować. Dzięki temu można zaoszczędzić 
czas oraz zmniejszyć koszty, co jest bardzo 
istotne zarówno dla techników serwisowych, 
jak również dla klienta. Nasze certyfikowane 
przedstawicielstwa zdobywają specjalistyczną 
wiedzę podczas kwalifikowanych szkoleń  
serwisowych w naszym zakładzie. 

3 LATA 
GWARANCJI



15

Hamulec
Hamulec sprężynowy DC umożliwia 
bezpieczne hamowanie ładunku 
z optymalnym rezultatem. Drugi 
hamulec można zamontować 
na dostępnym wale i można go 
niezależnie monitorować. Ten układ 
hamulcowy jest niezawodny i łatwy w 
utrzymaniu.

Części zamienne
Dzięki modułowej budowie  
elektrycznego wciągnika  
łańcuchowego i łatwego dostępu do 
komponentów istnieje możliwość  
szybkiego demontażu i montażu 
części zużywalnych. Nie jest  
wymagane zastosowanie specjalny-
ch narzędzi. Dzięki naszym  
przedstawicielom, części  
zamienne są łatwo i szybko dostęp-
ne dla klientów na całym świecie.

Prowadzenie łańcucha
W razie zastosowania jako wciągnik 
wspinający, 2-częściowa płytka  
cierna służy jako dodatkowe prowa-
dzenie łańcucha i  
umożliwia nienaganne wprowadzanie 
i wyprowadzanie łańcucha. Funkcja 
ta jest dostępna również w  
przypadku powstania kłębka z łań-
cucha np. podczas wciągania go do  
skrzyni transportowej. Płytka cierna, 
łańcuch i prowadzenie łańcucha są 
częściami zużywalnymi, które muszą 
być regularnie kontrolowane i w 
razie konieczności wymieniane. 

Połączenie wieloboczne
Prawdziwa innowacja znajduje się 
wewnątrz modułowego wciągnika 
łańcuchowego. Wszystkie  
połączenia wałowo-piastowe 
zostały zaprojektowane w formie 
połączeń wielobocznych.  
Umożliwiają one szybszy demontaż 
oraz montaż podczas prac  
naprawczych i konserwacyjnych. 
Dzięki oszczędności czasu można 
znacznie zredukować koszty  
serwisu.



LPM250 - lekkie
O ciężarze zaledwie 12 kg i udźwigu 250 kg, 
urządzenie LPM250 w wersji D8 Plus jest 
jednym z najlżejszych silników w przemyśle 
rozrywkowym. Bez modyfikacji może być 
stosowany w konstrukcji wspinającej lub 
stacjonarnej, a dzięki klasie ochrony IP65 
jest idealny dla mobilnego zastosowania na 
zewnątrz. Cztery LPM250 mieszczą się w  
kompaktowej skrzyni transportowej. 
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GIS AG – specjalista w zakresie elektrycznych wciągników łańcuchowych i systemów suwnicowych Firma GIS AG założona w roku 
1957  I  Spółka córka z siedzibą w Niemczech i Anglii  I  Projektowanie i produkcja elektrycznych wciągników łańcuchowych w Szwajcarii od 
ponad 55 lat  I   Z certyfikacją ISO 9001 od roku 1994  I   Międzynarodowa sieć dystrybucyjna z ponad 30 wykwalifikowanymi partnerami

LP500 - wielozadaniowe
Urządzenie LP500 w wersji z silnikiem D8 
Plus zostało zaprojektowane dla udźwigu 500 
kg. Ciężar własny wynosi 23 kg i nawet przy 
wysokości podnoszenia do 18 m ciężar własny 
pozostaje poniżej 40 kg. Urządzenie LP500 
jest dostępne w wersji D8, D8 Plus, C1 lub 
odpowiedniej do potrzeb klienta z możliwością 
wyboru akcesoriów i opcji. W skrzyni  
transportowej mieszczą się dwa LP500.

LP2500 - silne
Najmocniejszy wśród silników GIS, w wersji 
wciągnika łańcuchowego D8 Plus podnosi z 
1-krotnym łańcuchem do 2500 kg. Wersja 
D8 przyjmuje maksymalne udźwigi obciążenie 
dochodzące nawet do 3200 kg (1-krotność) 
względnie do 6300 kg (2-krotność). Dla  
zastosowania na scenie, LP2500 z silnikiem 
C1 jest dostępny z maksymalnym udźwigiem 
wynoszącym 2000 kg.

GIS AG  I  swiss lifting solutions  I  Luzernerstrasse 50  I  CH-6247 Schötz  I  Telefon +41 (0)41 984 11 33  I  tel@gis-ag.ch  I  www.gis-ag.ch

swiss lifting solutions 
Z certyfikacją ISO 9001 


