Nabízíme stroj pro pohon výtahů bez vyvažovacího závaží
zejména pro modernizaci osobních výtahů BOV 250/0,5.
Jeho použití umožní zvětšit plochu (prostor) kabiny,
zvýšit nostnost výtahu z 250 kg na 320 kg, naistalovat kabinové dveře
a tím zvýšit bezpečnost výtahu podle požadavků evropské normy.
Sestavu stroje tvoří litinová skříň se šnekovým převodem
a dvěma navíjecími bubny po stranách stroje, dále spojkou s brzdovým kotoučem
a dvoučinnou rozpěrací čelisťovou brzdou.
Pro pohon stroje je možno použít elektromotor typ ATM
s cizí ventilací (chlazením) 5 kW; 5,5 kW a případně 7 kW

Výtahový stroj se dvěma bubny po stranách, typ S3 BOV 320/063
Lanový buben má roztečný průměr lan 510 mm. Na bubnu je celkem 21 závitů se stoupáním 11 mm. Jeden závit se
rovná 1,6 m lana. Na buben je možné celkem navinout 33,6 m lana. Od této celkové délky je nutné odečíst dva závity
dle normy pro osobní bubnové výtahy, a proto maximální pracovní zdvih výtahu je 30,4 m.
V převodové skříni výtahového stroje je použit speciálně aditivovaný syntetický olej ke zvýšení ochrany proti opotřebení,
ochrany proti korozi a k zabezpečení špičkového mazání jak při vysokých teplotách, tak i při rozběhu.
Součástí dodávky výtahového stroje je rám pod stroj ( rošt ) buď standardní, nebo dle požadavků zákazníka, dále kryt
bubnu a na objednávku pohon koncového vypínače. Výtahový stroj je dodáván ve stavu dle požadavků zákazníka a to
buď jako částečně rozložený nebo v kompletním stavu na roštu s demontovaným bubnem a příslušenstvím, které je
uvedeno v příloze "Příbalový materiál".

VÝTAHOVÝ STROJ TYP BOW 320/063 ( základní parametry )
Kroutící moment na hřídeli šnek. kola max. Mk
Účinnost stroje min.
Zatěžovatel
Hustota spínání
Převodovka
Brzda dvoučinná, rozpěrací
Elektromagnet

Lanový buben
Řízení otáček

Elektromotor

Lano
Koncové vypínání
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