
Σετ Υδραυλικού 
Ανελκυστήρα

Ετοιμοπαράδοτα σετ 
υδραυλικών ανελκυστήρων 
από 2 εως 9 στάσεις

Σετ Ανελκυστήρα



Η ευρεία γκάμα των εμβόλων μας, ικανοποιεί όλες τις τυπολογίες ανάρτησης 
(απευθείας πλευρική, απευθείας κεντρική, έμμεση 2:1, με ένα ή με δύο έμβολα, 
μονοκόμματα ή σε δύο κομμάτια) και ανάγκες εγκατάστασης (από κοινούς 
ανελκυστήρες μέχρι και ανελκυστήρες φορτίων).

Κάθε έμβολο συνοδεύεται με πιστοποιημένη βαλβίδα θραύσης, η οποία 
συμμορφώνεται με την οδηγία 95/16/CE και ρυθμισμένη ανάλογα με την παροχή 
ρευστού από τη αντλία. Επίσης κάθε έμβολο συνοδεύεται από την έκθεση δοκιμής 
υπό πίεση στην οποία έχει υποβληθεί. 

Οι βαλβίδες θραύσης είναι πιστοποιημένες για στατική πίεση μέχρι τα 50bar και 
με ειδικά χαρακτηριστικά όπου λύνουν τα προβλήματα σε εγκαταστάσεις με δύο 
έμβολα.

Αθόρυβα, οικονομικά, με 
μοναδικές λειτουργίες soft start & 
soft stop και φυσικά πάντα με την 

γνωστή ποιότητα της IGV

ΕΜΒΟΛΑ

Το πλαίσιο ανάρτησης 
παραδίδεται συσκευασμένο 

σε ξυλοκιβώτιο

ΠΛΑΙΣΙΟ 
ΑΝΑΡΤΗΣΗ

Πλαίσιο ανάρτησης, κατασκευασμένο πλήρως από το εργοστάσιο της IGV, τώρα 
ετοιμοπαράδοτο.
Το πλαίσιο ανάρτησης είναι εφοδιασμένο με το μοναδικής λειτουργίας σύστημα 
αρπάγης, ελατήρια κώνων συρματόσχοινων καθώς και ελατήρια απόσβεσης 
κραδασμών, λάστιχο βάσης εμβόλου, κώνος δοκιμής, κόντακτ αρπάγης, πέδιλα 
ολίσθησης από αρταλόν, σφικτήρες συρματόσχοινου, καθώς και λαστιχένιες βάσεις 
εύκαμπτων καλωδίων. 

Έμμεση 
ανάρτηση 2:1

Έμμεση ανάρτηση 
2:1 Slim

Απευθείας 
κεντρικό 1:1

Απευθείας 
πλάγια1:1



Οι αντλίες μας, προσφέρουν:
Ευρεία γκάμα παροχών (από 7,5l/min, έως 600l/min)

•  Μονοφασικά μοντέλα
•  Ελάχιστο θόρυβο λειτουργίας
•  Διαθέσιμα σε διάφορα μοντέλα, ειδικά σχεδιασμένα για εγκαταστάσεις με      
   μειωμένες διαστάσεις μηχανοστασίου, μηχανοστάσιο σε ερμάρια, 
   μηχανοστάσιο εντός φρεατίου.
•  Μοναδική λειτουργία Soft Star και Soft Stop.

Κάθε αντλία είναι εφοδιασμένη με φίλτρο στην  κατάθλιψη  προσβάσιμο για 
επιθεώρηση, βάνα απομόνωσης, μανόμετρο, πρεσοστάτη υπέρβαρου χαμηλής 
υστέρησης, προεγκατεστημένη ηλεκτρική καλωδίωση από διανομέα στην 
τερματική κλέμα, θερμοστάτη λαδιού, πηνίο 12 V για κάθοδο έκτακτης ανάγκης, 
λαστιχένια αντικραδασμικά πέλματα.

Κάθε αντλία συνοδεύεται από έκθεση δοκιμής στην οποία υποβάλλεται, καθώς και 
από εγχειρίδια εγκατάστασης και συντήρησής της.

Μοναδική λειτουργία Soft 
Star και Soft Stop

ΑΝΤΛΙΕΣ

Τύπος S1

Μοντέλο A12Μοντέλο Idrofit

Πιστοποιημένη μεταλλική 
ντουλάπα Idrofit

Εναλλάκτες θερμότητας 4000 και 8000 Kcal
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