SYSTEMY ZASILANIA ODBIORNIKÓW RUCHOMYCH

O Firmie
Firma UNILIFT Sp.
z o.o. sp. k. z siedzibą
w Bydgoszczy została założona w 1985 roku w celu
wykonywania kompleksowej i profesjonalnej obsługi
technicznej urządzeń dźwignicowych. Zdobyte na tym
polu doświadczenie zaowocowało w połowie lat dziewięćdziesiątych ubiegłego
wieku podjęciem decyzji
o produkcji systemów zasilania odbiorników ruchomych.
UNILIFT jest producentem wielu rodzajów wózków kablowych przystosowanych do przemieszczania
się po torach w postaci:
• prowadnic ceowych
• dwuteowników
• naprężonej linki stalowej
• profilu kwadratowego.
Oferta UNILIFT obejmuje także:
• szynoprzewody
• przewody elektryczne i akcesoria

Siedziba Firmy
UNILIFT Sp.
z o.o. sp.k.
przy ul.Ołowianej w Bydgoszczy

Hala produkcyjno-magazynowa

Wózki kablowe o nośności
od 6 - 160 kg
do różnych torów jezdnych

•kasety sterownicze oraz
inne elementy wyposażenia.

NOWOŚĆ !
Szynoprzewody 4 i 5-biegunowe z innowacyjnym systemem
połączeń śrubowych - zgłoszenie patentowe UNILIFT
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Przewody Dźwignicowe i Akcesoria
UNILIFT ma dla Państwa bogatą ofertę przewodów elektrycznych stosowanych w urządzeniach
dźwignicowych - przede
wszystkim w suwnicach:
• przewody płaskie i okrągłe
• w izolacji PVC, gumowej,
poliuretanowej i innej
• bez ekranu, ekranowane,
światłowodowe.
Akcesoria w postaci
dławnic, złączy przemysłowych stanowią uzupełnienie

Przykłady przewodów

H07VVH6-F

MStDHOU UL

wielu instalacji z udziałem
przewodów dźwigowych.

Elementy Wyposażenia Dźwignic
Oferujemy wysokiej
jakości, sprawdzone w praktyce elementy wyposażenia
dźwignic:
• kasety sterownicze wraz
z przeznaczonymi do nich
kablami
• fotooptyczne urządzenia
antykolizyjne zabezpieczające pracę dwóch lub więcej suwnic zamontowanych
na jednym torze
• wyłączniki krańcowe
• oznakowania kierunków
jazdy.
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Certyfikaty i Innowacje
Firma UNILIFT wdrożyła i stosuje System Zarządzania Jakością zgodny z normą PN_EN ISO
9001:2009 w zakresie „Wytwarzania systemów transmisji danych i energii do odbiorników ruchomych”.
Dokładamy wszelkich starań, aby nasze produkty były najwyższej jakości i spełniały oczekiwania
klientów. Temu celowi sprzyjają zarówno doświadczenie
zdobyte podczas wielu lat
eksploatacji systemów zasilania, jak i prace badawczo-rozwojowe.
Większość rozwiązań technicznych UNILIFT
jest chroniona wzorami
przemysłowymi oraz patentami.
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Systemy Wózków Kablowych
Systemy przewodowego zasilania odbiorników
ruchomych (np. w postaci
firanki kablowej) wykorzystywane są w wielu obszarach
przemysłu. Mają zastosowanie zarówno w przypadku
odbiorników ruchomych poruszających się w linii prostej, jak i po łuku.
Szeroka gama naszych produktów pozwala
na stosowanie tego typu
zasilania w różnym środowisku: normalnym i agresywnym.
Oferujemy wózki kablowe i akcesoria przeznaczone dla:

Przewody elektryczne podwieszone na wózkach
kablowych, zwane firankami
kablowymi, należą do tradycyjnych systemów zasilań stosowanych głównie
w suwnicach. Systemy te
ze względu na swoją prostotę i niezawodność wykorzystuje się również w innych
obszarach
przemysłu.

Za pomocą firanek
kablowych można zasilać
urządzenia
poruszające
się po torze prostoliniowym
i łukowym w różnych warunkach środowiskowych.

- prowadnic ceowych - C1, C1A,
C2, C3,
- toru z linki stalowej,
- toru z dwuteownika,
- toru z profilu kwadratowego.

System wózków kablowych
do toru z profilu kwadratowego
dedykowany w szczególności
do torów łukowych
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Wózek kablowy
z własnym napędem
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Fotografie na stronach 4-5: Unilift

Suwnica 1-belkowa natorowa
wyposażona w firanki kablowe
produkcji UNILIFT

Firma UNILIFT jest projektantem i wykonawcą
firan kablowych. Po zmontowaniu są one umieszczane
na specjalnych paletach z konstrukcjami wsporczymi,
co zapewnia ich bezpieczny transport.
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Produkty UNILIFT w Zastosowaniu
Już od wielu lat nasze wysokiej jakości produkty znajdują zastosowanie
w przemyśle (m.in. metalurgicznym,
chemicznym,
mineralnym, lekkim, spożywczym, paliwowo-energetycznym, drzewno-papierniczym) oraz w rolnictwie.

GALWANIZERNIE •
(fot.: Galkor)

• ELEKTROWNIE WODNE
(fot.: Przedsiębiorstwo Melioracyjne
Sp. z o.o.)

ZAKŁADY •
CHEMICZNE
(fot.: Unilift)

• PORTY
I STOCZNIE
(fot.: Unilift)

MYJNIE •
(fot.: Sultof Sp. J.)
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Katalogi
Nasze katalogi są
dostępne na stronie internetowej oraz w wersji drukowanej.
Zapraszamy do zapoznania się z oferowanymi
produktami.

Zamówienia i ich realizacja
Zachęcamy do wypełniania kwestionariuszy
zapytań i zamówień online, i przesłania ich pocztą elektroniczą na adres:
office@unilift.pl lub tradycyjnie - faksem pod numerem: +48 52 581 05 15.
Każde zamówienie traktujemy indywidualnie i realizujemy z należytą starannością.

Realizacja zamówienia:
• akceptacja warunków
• skompletowanie elementów zamówienia
• wysyłka towaru

Newsletter i Kontakt
Dzięki usłudze Newsletter będziecie Państwo
zawsze informowani o naszych najnowszych produktach oraz wydarzeniach
z życia firmy. Prosimy zeskanować kod QR z niniejszej
strony!
Codziennie w godzinach od 7.00 do 15.00 możecie Państwo być z nami
w kontakcie nie tylko telefonicznym, ale także online
przez komunikator SKYPE:
unilift.pj lub unilift.hr oraz
MESSENGER (Facebook):
UNILIFT Spółka z o.o. sp.k.

Zapraszamy do zapisania
się na listę odbiorców
Newslettera !

Zamów Newsletter!

Produkty UNILIFT

Nasz Konsultant
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Wózki kablowe i akcesoria do toru z prowadnicy ceowej
Wózki kablowe i akcesoria do toru z linki stalowej
Wózki kablowe do toru z dwuteownika
Wózki kablowe i akcesoria do toru kwadratowego
Kable i akcesoria
Szynoprzewody
Kasety sterownicze
Inne elementy wyposażenia dźwignic

Sp. z o.o.
Sp. k.
ul. Ołowiana 16, 85-461 Bydgoszcz
e-mail: office@unilift.pl
tel./fax +48 52 581 05 15

