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Informacje podstawowe

Buduj szybciej z wysokiej klasy sprzętem
Energooszczędność

Szybsza budowa

Mniejszy wysiłek

Budowa w systemach takich jak Ytong Panel, Ytong Jumbo,
płyty zbrojone Ytong czy Silka Tempo wymaga zastosowania
odpowiednich urządzeń do montażu wielkowymiarowych elementów.
Dostarczymy na Twoją budowę nie tylko nasze innowacyjne materiały
budowlane, ale i profesjonalne miniżurawie czy specjalistyczne wózki.
Dzięki nim realizacja ścian, stropów i dachów znacznie przyspieszy,
co przełoży się na większą efektywność budowy.

Wygoda pracy

Mniej ludzi

Zalety zastosowania miniżurawi i wózków

Eliminacja błędów

Szybsza budowa

Mniejszy wysiłek

Niższe koszty

Szybsze i bardziej efektywne
wznoszenie ścian.

Wygoda pracy

Efektywna
budowa

Sprzęt można zastosować do kilku
kompatybilnych ze sobą systemów
(np. Ytong Jumbo i Silka Tempo
lub do mniejszych formatów bloków Silka)
– wystarczy zmiana chwytaka.

Pracownicy nie są obciążeni
ciężką, fizyczną pracą.

Mniej ludzi
Do obsługi sprzętu wystarcza jeden
pracownik, drugi może być odpowiedzialny
za przygotowanie zaprawy i ewentualne
docinanie elementów.

Katalog miniżurawi i wózków

5

Informacje podstawowe

Dlaczego warto
kupić nasz sprzęt?
Zyskujesz wysokiej klasy sprzęt
od renomowanego producenta,
wraz z zakupem sprzętu otrzymujesz
od nas darmowe przeszkolenie
w zakresie obsługi,
w odróżnieniu od wynajmu – otrzymujesz
nowy sprzęt z gwarancją,
zyskujesz sprzęt o wysokiej żywotności,
nawet ponad 20-letniej,
dysponujesz sprzętem, który jest
wytrzymały i świetnie sprawdzi się
nawet w najtrudniejszych warunkach pracy,
nawet po latach sprzęt typu miniżuraw
ma wciąż wysoką wartość – możesz go
korzystnie sprzedać.

Wybierz najdogodniejszy
sposób finansowania sprzętu:
wynajem,
oferta „KUP TERAZ”.
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Urządzenia do montażu elementów wielkoformatowych

Urządzenia do montażu elementów wielkoformatowych

Miniżurawie budowlane

Zastosowanie

DOSTĘPNE URZĄDZENIA
I ICH CHARAKTERYSTYKA

MK 240

Liczba
podnoszonych
bloków

Ytong
Jumbo

Silka
Tempo
1x Silka
Tempo 24

1x
Ytong
Jumbo

Tempo budowy
(prosta ściana)

2x Silka
Tempo 18
50 m²/8 h

Wysokość
podnoszenia
(mierzona
do spodu haka)

4,0 m

Udźwig

240 kg

Ytong
Jumbo

Silka
Tempo
2x
Silka
Tempo

1x
Ytong
Jumbo

> 50 m²/8 h

4,5 m/6,0 m*

SPIDER 250
Ytong
Jumbo

Silka
Tempo
1x Silka
Tempo 24

1x
Ytong
Jumbo

2x Silka
Tempo 18
50 m²/8 h

300 kg/400 kg

Obiekty handlowe
i użyteczności publicznej
Obiekty przemysłowe i magazyny

Silka Tempo
klasy 20, grub. 18 i 24 cm

Silka Tempo
klasy 20, grub. 18 i 24 cm

Ytong JumboUltra+
PP2,2/0,3 S, grub. 36,5 i 48 cm
Ytong Jumbo
PP4/0,6 S, grub. 24 cm
Silka Tempo
klasy 20, grub. 18 i 24 cm

MK 240

BÖCKER/LISSMAC/
STEINWEG

SPIDER 250

BÖCKER/LISSMAC/
STEINWEG

BIM

BIM

BIM

BIM

UPRAWNIENIA OPERATORA

Nie

Tak

Nie

Tak

Wewnątrz

Na zewnątrz

250 kg

300 kg/400 kg

950 kg

2100 kg

MIEJSCE PRACY

Na zewnątrz

Na zewnątrz
UDŹWIG

240 kg

300 kg/400 kg
WAGA URZĄDZENIA

1020 kg/1150 kg

2100 kg

4,0 m

250 kg

4,5 m/6,0 m*

2100 kg

950 kg

Wymiary
transportowe
dł. x szer. x wys.
(m)

3,40 x 0,89 x 1,70

6,10 x 2,10 x 2,0

1,85 x 0,8 x 1,96

1-fazowe

3-fazowe

1-fazowe

Nie

Tak

Nie

4,25 m

4,5 m/6,0 m*

1-fazowe

3-fazowe

ZASILANIE (PRĄD)

1-fazowe
1020 kg/1150 kg

Wymagane
uprawnienia
operatora

Budynki wielorodzinne
– konstrukcja szkieletowa

WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA (mierzona do spodu haka)

Waga
urządzenia

Zasilanie
(prąd)

Budynki wielorodzinne
– konstrukcja murowana

Ytong JumboUltra+
PP2,2/0,3 S, grub. 36,5 i 48 cm
Ytong Jumbo
PP4/0,6 S, grub. 24 cm
Silka Tempo
klasy 20, grub. 18 i 24 cm

4,25 m

3-fazowe

Ytong Panel
grub. 7,5 i 10 cm

Ytong Panel
grub. 7,5 i 10 cm

WÓZEK RĘCZNY

ŚCIANKI DZIAŁOWE

Produkty, które
mogą być
podnoszone

Domy jednorodzinne
wolnostojące, w zabudowie
bliźniaczej lub szeregowej

ŚCIANY ZEWNĘTRZNE, WEWNĘTRZNE

BÖCKER/LISSMAC/
STEINWEG

BUDYNKI
NIEMIESZKALNE

BUDYNKI MIESZKALNE

BIM

WÓZEK RĘCZNY

BIM

WÓZEK ELEKTRYCZNY

BIM

UPRAWNIENIA OPERATORA

Nie

Nie

Nie

MIEJSCE PRACY
* Po przedłużeniu masztu.
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Wewnątrz

Wewnątrz

Wewnątrz

* Po przedłużeniu
masztu.
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Miniżuraw MK 240

Poręczny miniżuraw – idealny
do budynków jednorodzinnych
Nieduży i zgrabny miniżuraw, który można
transportować na zwykłej przyczepie
samochodowej. Mimo szerokich możliwości
wykorzystania – urządzenie odpowiednie
do montażu wielkowymiarowych bloków
Ytong Jumbo czy Silka Tempo – nie wymaga
specjalnych uprawnień operatora. Miniżurawia
można szybko i łatwo przemieszczać po placu
budowy. Urządzenie nie wymaga przeglądu
UDT. Miniżuraw potrzebuje do pracy zwykłego
napięcia 1-fazowego – nie wymaga więc „siły”.

Karta techniczna

Miniżuraw MK 240

Wymiary

Pozycja transportowa

dł. x szer. x wys.

Podstawowe

529 x 182 x 482 cm

Transportowe

340 x 89 x 173,5 cm
1735

Budownictwo jednorodzinne – wolnostojące, w zabudowie bliźniaczej lub szeregowej

Podstawowe parametry

Udźwig
240 kg

3400

Długość wysięgnika
3,7 m

Wysokość podnoszenia
(mierzona do spodu haka)
1820

4,0 m

Parametry

Bez
uprawnień

Łatwy
transport

Szeroki wachlarz
zastosowań

Ciężar bez przeciwwagi

600 kg

Przeciwwaga

420 kg

Ciężar całkowity

1020 kg

Prędkość podnoszenia
Moc
Pobór prądu
Napięcie

3,0–12,9 m/min
0,97 kW
3A
230 V AC, 50 Hz

Promień skrętu

2,7 m

Maks. nacisk kół

7 kN

Rozstaw osi maks.

2720

2140

2490 x 1655 mm

Akcesoria
Chwytak do Ytong Jumbo

4820

Chwytak H21

1400
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Lekki i łatwy w transporcie
– idealny do budynków
szkieletowych
Lekki i prosty w transporcie miniżuraw,
który można również szybko i bezproblemowo
przemieszczać po placu budowy. Po złożeniu
Spider 250 mieści się w standardowym
otworze drzwiowym. Jego przygotowanie
do pracy trwa bardzo krótko i obejmuje
zaledwie parę czynności. Konstrukcja
miniżurawia i specjalny chwytak pozwalają
na układanie bloków bezpośrednio pod stropem.
Dzięki tym unikalnym zaletom Spider 250
znajduje szczególne zastosowanie przy
wznoszeniu ścian w wielokondygnacyjnych
budynkach szkieletowych.

Miniżuraw podstropowy Spider 250

Wymiary

Pozycja transportowa

dł. x szer. x wys.

Podstawowe

468 x 245 x 250 cm

Transportowe

185 x 80 x 196 cm

1960

Miniżuraw podstropowy Spider 250

Karta techniczna

Podstawowe parametry

Udźwig
250 kg
1850

Długość wysięgnika
3,40 m
2326

Wysokość podnoszenia
(mierzona do spodu haka)

1163

4,25 m

1163

Budownictwo wielorodzinne – konstrukcja szkieletowa

2443

3400

750 kg

Przeciwwaga

200 kg

Ciężar całkowity

950 kg

Łatwy
transport

Montowanie
elementów
pod stropem

Moc

2,2 kW

Pobór prądu

2,4 kW

Napięcie

2559

230 V 16 A

Promień skrętu

1m

Maks. nacisk kół

4 kN

Rozstaw osi maks.

1280

450 [cm]

Szybka
instalacja

0,035 m/s

92 cm

Akcesoria

350

230 kg

Chwytak CHP24

300

Chwytak CHP18

400

Prędkość podnoszenia

1140

Ciężar bez przeciwwagi

1280

Parametry

Chwytak H21

150

200

250

220 kg

100

230 kg
220 kg

50

230 kg

0

150 kg

0
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Wielofunkcyjny
i sprawdzony minidźwig
do różnych zastosowań

Wymiary

6m

Duża wysokość
podnoszenia

Podstawowe

610 x 210 x 521 cm
(teleskopowane 671 cm)

Transportowe

610 x 210 x 200 cm

6138

Podstawowe parametry
833

2418

Udźwig
400 kg
2000

Długość wysięgnika

470

R1

5m

Wysokość podnoszenia
(mierzona do spodu haka)
4,5 m/6,0 m*

Parametry

Szybka
budowa

Pozycja transportowa

dł. x szer. x wys.

2092

Miniżuraw Lissmac to wielofunkcyjny
dźwig budowlany, który dzięki możliwości
zastosowania wielu rodzajów chwytaków jest
idealny do przenoszenia różnych elementów
budowlanych. Umożliwia precyzyjny montaż
wielkoformatowych bloków Ytong Jumbo,
a także przenoszenie jednocześnie podwójnego
bloku Silka Tempo, jak i trzech bloczków
drobnowymiarowych Silka E lub E-Q.
Wysokiej klasy wykonanie zapewnia długą
żywotność i wytrzymałość urządzenia
w najtrudniejszych warunkach. Montaż
i demontaż miniżurawia jest bardzo prosty.

Szeroki wachlarz
zastosowań

Miniżuraw Lissmac

1984

Miniżuraw Lissmac

Karta techniczna

LMK 400 TFE

Ciężar bez przeciwwagi

991 kg

Przeciwwaga

1070 kg

Ciężar całkowity

2061 kg

Prędkość podnoszenia
Moc
Pobór prądu
Napięcie

2,0–8,0 m/min
2,1 kW
3,1 A
400 V 16 A

Promień skrętu

1,5 m

Maks. nacisk kół

14 kN

Rozstaw osi maks.

6694

5168

Budownictwo wielorodzinne – konstrukcja murowana

2000 x 2000 mm

Akcesoria
Chwytak H21

Chwytak H23

Chwytak do Ytong Jumbo

Chwytak VSG 510**

Chwytak SG 115/365**

Schodki murarskie**

* Po przedłużeniu masztu.
** Akcesoria dostępne tylko przy zakupie miniżurawia.
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Budynki jedno- i wielorodzinne

Budynki wielorodzinne

Wózek ręczny do montażu płyt Ytong Panel

Wózek akumulatorowy, elektryczny
do montażu płyt Ytong Panel

Lekki wózek ręczny
do szybkiego montażu

Automatyczny wózek to dużo
mniejszy wysiłek fizyczny

Lekki wózek do transportu i podnoszenia
do pionu pojedynczych płyt Ytong Panel.
Dodatkowo może służyć jako blat roboczy
do cięcia elementów. Prosta konstrukcja wózka
zapewnia łatwe użytkowanie i bezawaryjność.

Dzięki urządzeniu montaż ścian jest jeszcze
łatwiejszy i szybszy. Elektryczny wózek ułatwia
transport i ustawianie w pionie płyt Ytong Panel.
Dla wykonawców praca z automatycznym
wózkiem oznacza dużo mniejszy wysiłek
fizyczny i olbrzymi komfort. Urządzenie
podnosi płyty nawet z palet spiętrowanych.
Może służyć również jako blat roboczy
w przypadku konieczności docięcia elementu.
W pełni akumulatorowe zasilanie oznacza
brak kabla, który mógłby przeszkadzać
w trakcie pracy.

Łatwiejsze
ustawianie płyt
w pionie

Wygodny
blat roboczy
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Prosta
obsługa

Jeszcze
wygodniejsze
ustawianie płyt
w pionie

Akumulatorowe
zasilanie

Podnoszenie
płyty z palet
spiętrowanych
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Transport miniżurawi

Informacje dodatkowe

Prawidłowe zabezpieczenie miniżurawi
na czas transportu

Szkolenia z obsługi miniżurawi

1

2

Drobny osprzęt umieść w specjalnej
skrzyni dostarczonej z miniżurawiem.

4

3

Pamiętaj o właściwym umocowaniu
skrzyni i podestów dostarczonych
z miniżurawiem.

5

Po umieszczeniu miniżurawia na naczepie
przymocuj jego podstawę za pomocą
dwóch pasów transportowych.
Następnie mocno naciągnij pasy.

Miniżuraw podpieraj widłami podnośnika
tylko w odpowiednich miejscach.

6

Dodatkowy, trzeci pas, przerzucony przez
górną część miniżurawia, służy jedynie
ustabilizowaniu urządzenia i nie wolno
go mocno napinać, aby nie skrzywić
konstrukcji.

Druga poprawna metoda mocowania
miniżurawia na czas transportu polega
na zastosowaniu czterech pasów jako
odciągów. Również w tym przypadku piąty,
stabilizujący pas, przerzucony przez
górną część miniżurawia, nie może
być mocno napięty.

Pamiętaj:
widły podnośnika wsuń pod miniżuraw
w odpowiednich miejscach,

koniec kabla zasilającego należy
przymocować do miniżurawia,

pasy mocujące podstawę miniżurawia muszą
być mocno napięte,

przymocuj również podesty robocze,

górny, stabilizujący pas nie powinien być
zbyt mocno napięty,

w tracie transportu hamulec urządzenia
powinien być zaciągnięty.

Obsługa miniżurawi jest prosta, ale żeby była również efektywna i bezpieczna, rekomendowany
jest udział w specjalnym szkoleniu. W przypadku pracy za pomocą miniżurawi Lissmac konieczne
jest posiadanie odpowiednich uprawnień operatora.
Szkolenia składające się zarówno z części praktycznej, jak i teoretycznej pozwalają zdobyć niezbędną
wiedzę i umiejętności do wykonywania pracy z wykorzystaniem miniżurawia.
Kursy uprawniające do obsługi żurawi typu II Ż (stacjonarnych, przewoźnych, przenośnych i samojezdnych)
można odbyć na terenie całej Polski w lokalnych ośrodkach szkoleniowych Zakładów Doskonalenia
Zawodowego czy Ośrodkach Szkolenia Zawodowego.

Zobacz film
instruktażowy
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Xella Polska przeprowadza otwarte szkolenia dla wykonawców z zakresu szybkiej budowy w systemach
Silka Tempo i Ytong Jumbo przy pomocy miniżurawi. Aktualna lista szkoleń jest dostępna na naszej
stronie internetowej www.xella.pl w zakładce „Kontakt i wsparcie / Szkolenia”.
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