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1. Unikt taljedesign med bremset gearkasse, som  
giver væsentlig forbedret sikkerhed, pålidelighed og  
vedligehold i forhold til taljer med motorbremse.

• Øget lastsikkerhed.
• Taljebremsen holder byrden, selv hvis taljens motor 

• Driftstemperaturen i motoren er lavere, da varmen fra 
bremsen ikke optages i motoren.

• Taljebremsen er nemt tilgængelig for service.

2.  Ingen ekstern taljegear.

• Automatisk taljegearkasse med hærdede tandhjul, som 
alle er nedsænket i olie.

• Længere levetid på taljegearkassen i forhold til taljer 
med eksterne gear.

• Markant lavere risiko for smøringsproblemer i taljege-
arkassen.

3.  Ingen eksterne løbekatgear.

• Direkte drevet taljeløbekat (enkelt eller dobbelt bjælke) 
med hærdede præcisionstandhjul, der er permanent i 
oliebad.

• Længere levetid på løbekattens gearkasse i forhold til 
løbekatte med udvendige gear.

• Markant lavere risiko for smøringsproblemer i trolje 
gearkasse.

4.  Lang levetid på styreruller mindsker slitage på  
løbekattens hjul. 

• Styreruller reducerer behovet for flangehjul, som er et 
stort slitagepunkt på konkurrenternes taljer.

• Slitage på kranbjælken er også elimineret.
• Brugen af styreruller og kravefri hjul reducerer  

rullemodstanden og forbedrer løbekattens stabilitet  
og styring.

5.  Reaktionsrulle over�ødiggør behovet for kontravægt.  

• Reduceret taljens og kranens vægt.
• Forbedret trækkraft og kontrol.
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6.  Avanceret kontrolsystem.  

• 2-hastighedsmotor med softstart (svinghjul) plus 
kontrol fra langsom til hurtig hastighed, hvilket  
giver god hastighedskontrol uden brug af elektronik. 

• SC Smartdrive sensorløst kontrolsystem med LED  
diagnostik, tilstandsovervågning og flytbart  
hukommelseskort. Hastigheder, acceleration og  
de-acceleration er fuldt programmerbare.

7. Dobbelte wirerstyr giver forbedret pålidelighed. 

• Indvendige wirestyr holder wiren stram på tromlen 
og forhindrer ødelæggelse af wiren, hvis operatøren  
forårsager, at wiren bliver slap.

• Ydre wirestyr sikrer, at wiren bliver lagt rigtigt  
på tromlen.

8.  Patenteret overlastsikring, som forhindrer  
overbelastning af anlægget.

• Overlastsikringen er placeret i taljegearkassen og  
vejer derfor altid den totale last, som taljemekanismen 
overfører (ikke kun lasten på én eller to wirer).

• Direkte måling af belastningen uden el-komponenter.

9.  Justerbare DC skivebremser på traves og løbekat  
sørger for kontrolleret bremsning.

• Justerbart bremsemoment kan justeres til den ønskede 
bremselængde.

10.  Levetidsomkostninger er en god sammenligning, og 
ZK teknologien er designet til at give mindre service - 
og vedligeholdelsesomkostninger.

• ZX designet reducerer tidforbrug og  
vedligeholdelses - omkostningerne, da arbejdet kan  
udføres, uden demontering af taljen.

• Ekstern taljebremse, motor og gear giver nem adgang.
• Inspektionsdæksel til taljegear.
• Nem adgang til motor inspektion.
• Overlastsikring på taljemotor.
• Timeregistrering til service.
• Sikring mod forkert fasekobling.
• Spændings- og overstrømsbeskyttelse.
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