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 Prezentat în imagine: TT-84SJ706, 86 ton Strand Jack

• Setarea hidraulică a penei precum şi eliberarea acesteia 
pentru controlul pozitiv al sarcinii

• Ghidare individuală a cablurilor prin cric
• Tratament multifuncţional pentru protecţie împotriva 

coroziunii şi pentru eliberarea fără probleme a penei
• Cric proiectat pentru a fi operat în toate poziţiile: vertical, 

orizontal sau înclinat
• Cric cu cabluri proiectat conform celor mai ridicate 

standarde de siguranţă, cu un minim de 2,5:1 din sarcina 
de rupere a cablului de ridicare

• Senzori încorporaţi pentru controlul buclei închise.

Cricuri cu cabluri pentru sarcini mari, Seria-TT

   Sistem de ridicare sarcini grele cu cricuri cu cabluri 11 x 3720 kN, 6 pompe, un sistem 
de control şi reţea maşter PLC, pentru ridicarea acoperişurilor în timpul construirii unui 
nou hangar de întreţinere aeronave, cu trei spaţii, la Aeroportul Internaţional Abu Dhabi.

Capac de pre-tensionare

Inclus la toţi cilindrii cu cabluri, 
Folosit pentru tensionarea 
cricului de ridicare înainte 
de operare.

Pene ale cablurilor

Pene special proiectate pentru 
utilizarea cu cricurile cu cabluri 
ale Enerpac sunt incluse 
şi disponibile pentru 
achiziţionare separat.

Ridicarea în situaţii neobişnuite

Atunci când este necesară 
ridicarea sau coborârea unor 
sarcini în zone strâmte sau în 

situaţii unde toleranţa de înălţime este 
limitată, Enerpac oferă această alternativă 
ergonomică pentru echipamentele 
tradiţionale de montare. Contactaţi Enerpac: 
integratedsolutions@enerpac.com.

Accesorii pentru ridicarea de 
sarcini grele

• Ataşamente de ridicare
• Palmieri
• Bobină cabluri
• Distribuitor cabluri.

Ridicarea, coborârea sau 
deplasarea orizontală a 
sarcinilor grele

   Opt cricuri cu cabluri de 444 tone inclusiv 
palmieri, ataşamente de ridicare, rebobinatori 
de cabluri şi consumabile pentru penele 
de ridicare vor ridica douăsprezece roţi de 
moară cântărind 1500 tone la o înălţime de 29 
metri pe carcasele lor de lagăre la o instalaţie 
minieră din Australia.
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Penele de jos 
închise 

Penele de sus 
închise 

Ridicare 
sarcină

Penele de jos 
închise

Penele de sus 
deschise şi 

resetare

Secvenţa de ridicare a cricului cu cabluri

Secvenţa de operare este prezentată cu dispozitivele de blocare indicate cu 
roşu atunci când penele sunt închise. Dispozitivele de blocare sunt indicate în 
albastru atunci când penele sunt deschise.

Seria 

TT

Capacitate nominală pe cric:

37 - 673 ton

1) Când este folosit cu cabluri de ridicare compacte. Sunt disponibile capacităţi şi curse suplimentare. 
2) Cricurile cu cabluri sunt, de asemenea, disponibile pentru cabluri de 18,0 mm (0,70 inci). Contactaţi Enerpac pentru informaţii suplimentare.

	 Capac de pre-tensionare
	 	Dispozitiv de blocare

a mişcării 
	 Supapă de reţinere 
	 Conexiuni electrice 
	 	Dispozitiv anti-rotaţie

senzor cursă 
 Cilindru de ridicare 
 Dispozitiv static de blocare 
 Scaun

Unitate de control-PLC 
şi Pompe pentru cricuri 
cu cabluri

Folosirea unui cablu de reţea 
pentru a interconecta fiecare 

pompă la comanda maşter permite 
utilizarea unui număr nelimitat de cricuri.

Capacitate 
cric 1)

tone  (kN)

Cricuri cu cabluri pentru sarcini mari

Cursă efectivă:

500 mm
Presiune de lucru:

300 bari

Număr 
model 
cric 

Diametru 
cablu 2)

inch  (mm)

Număr de 
cabluri

Cursă 
efectivă

(mm)

Suprafaţă 
efectivă

(cm2)

Presiune 
nominală 
de lucru

(bare)

Dimensiuni 
(mm)

B
(extins)
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Cricuri de ridicare cu cablu 
mono toron

Pentru aplicaţiile de ridicare 
a sarcinilor mari, unde o 
macara sau un dispozitiv 

de tip hoist nu încap, ST-120M06 poate 
reprezenta singura soluţie. Contactaţi 
Enerpac pentru mai multe detalii privind 
această soluţie unică de ridicare.


