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Różnorodność
Czasami wystarcza zmiana pozycji, wyciągnięcie nóg, siad 
lub wstanie. Za pomocą systemu firmy Ergoswiss użyt-
kownik może dostosować pozycję siedzącą lub stojącą bez 
przerywania pracy. Dzięki programowalnym pozycjom sys-
temu jedno przyciśnięcie przycisku wystarczy, aby ustawić 
stanowisko pracy w pożądanej komfortowej pozycji.

Zakres zastosowania systemów podnoszenia i pozycjon- 
owania firmy Ergoswiss jest praktycznie nieograniczony. 
Stoły (blaty biurowe, stanowiska CAD, stoły montażowe, 
stoły do pakowania oraz stoły laboratoryjne, stoły warszta-
towe i strugnice stolarskie) oraz powierzchnie robocze (lady 
sprzedażowe, stanowiska kasowe, stanowiska odprawy) 
można podwyższyć, obniżyć lub przechylić i w ten sposób do-
stosować do indywidualnych potrzeb różnych pracowników.

Doskonale dostosowane stanowisko pracy obniża poziom 
zmęczenia pracownika, co prowadzi do zmniejszenia ryzyka 
obrażeń lub wypadków. Może też ograniczyć występowanie 
problemów zdrowotnych, w szczególności dolegliwości ze 
strony pleców.

Ergonomiczne stanowiska pracy sprzyjają motywacji pra-
cowników, zwiększając w ten sposób wydajność. Biorąc pod 
uwagę te czynniki, warto się przekonać, jak system firmy 
Ergoswiss może się zwrócić w ciągu zaledwie kilku miesięcy.

Ergonomia
Fizyczny dyskomfort, taki jak ból pleców i nóg, ma podstawo-
wy wpływ na jakość życia ludzi i wydajność przedsiębior-
stwa. Tego typu dolegliwości mogą prowadzić do spadku 
wydajności i jakości pracy oraz wydłużenia nieobecności w 
pracy wskutek chorób.

Praca tylko w pozycji siedzącej lub stojącej, nawet przy wy-
konywaniu prostych i monotonnych czynności bez większego 
wysiłku fizycznego, może być trudna i męcząca.

Celem ergonomii jest przystosowanie środowiska pracy 
do potrzeb ludzi. Podczas codziennej pracy oznacza to 
dostosowanie wysokości powierzchni roboczych do wzrostu 
pracownika i wykonywanych czynności oraz optymalizację 
warunków pracy, procesów pracy i wyposażenia.

Tego typu środki zapobiegają wczesnemu zmęczeniu pra-
cowników oraz długookresowym szkodom, jak również mają 
na celu osiągnięcie poprawy wydajności pracy.

 Wyzwanie
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Obsługa klienta
Elastyczne i proste w montażu systemy firmy Ergoswiss są 
używane na całym świecie w produkcji stanowisk montażo-
wych i laboratoryjnych oraz mebli i wyposażenia biurowego.

W sektorze budowy maszyn produkty firmy Ergoswiss są 
ekonomiczną i prostą alternatywą dla konwencjonalnych 
układów napędowych.

Firma Ergoswiss oferuje:
– doradztwo eksperckie,
– konfigurację online i wsparcie na żądanie  
– szybką odpowiedź na zapytania ofertowe
– krótkie terminy realizacji zamówień
– bezbłędny serwis posprzedażny
– obecność i dostawy na całym świecie

Z przyjemnością pomożemy klientom zaspokoić indywidual-
ne potrzeby. 
Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony internetowej lub 
kontaktu telefonicznego.
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Modułowy i elastyczny
Zespół napędowy (1) wyprowadza olej hydrauliczny z pompy (2) i 
wprowadza do dziesięciu cylindrów* (3), powodując przesunię-
cie tłoczysk. Zasada jednostronnego działania hydraulicznego 
wymaga wytworzenia siły zwrotnej na poziomie przynajmniej 70 
N (15 funtów)** na cylinder w celu wprowadzenia oleju hydrau-
licznego z powrotem do pompy.

System firmy Ergoswiss montuje się za pomocą giętkich węży 
(4). Działa niezależnie od obciążenia oraz całkowicie synchro-
nicznie. Dzięki małym wymiarom, dużej nośności i cichej pracy 
system Ergoswiss posiada zdecydowane zalety w stosunku do 
konwencjonalnych systemów podnoszenia.
*  Zamiast cylindrów można użyć jednostek liniowych lub nóg stołu.

**  Dla długich węży, w przypadku tarcia w szynie prowadzącej albo niewyrów-
nania w montażu wymagane są siły powrotne na poziomie do 250 N  
(55 funtów).

Budowa systemu
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Olej hydrauliczny wyprowadzony z elementu ciśnieniowego (1) 
przepływa przez wąż hydrauliczny do cylindra (2) i naciska na 
tłoczysko (3). Jednoczesne wyprowadzenie oleju hydraulicznego 
z wszystkich elementów ciśnieniowych pompy powoduje syn-
chroniczne wysunięcie tłoczysk cylindrów.

Rura zewnętrzna (4), przykręcona do tłoczyska cylindra, jest 
wysuwana z obudowy (5) i podczas wysuwania cylindra pracuje 
w tuleji z tworzywa sztucznego osadzonej w aluminiowej obudo-
wie (6).

Cała konstrukcja jest solidnie zamocowana w obudowie, gwa-
rantując w ten sposób wysoką stabilność boczną.

Proste i genialne
Poprzez ruch obrotowy jednostki napędowej (1) tłoczyska (2) są 
wprowadzane przez blok popychaczy (3) do elementów ciśnie-
niowych (4). Następnie olej hydrauliczny (5) jest wyprowadzany z 
elementów ciśnieniowych do przyłączonych cylindrów.

Każdy przyłączony cylinder posiada własny element ciśnieniowy 
w pompie.

Działanie systemu
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Systemy firmy Ergoswiss dostarczają prostych i ekonomicz-
nych rozwiązań dla wszystkich miejsc pracy wymagających 
regulacji wysokości.

Elastyczne systemy podnoszenia firmy Ergoswiss można 
łatwo zamontować albo w pełni zintegrować z systemem 
klienta, począwszy od 2-nożnych stołów laboratoryjnych, 
przez 4-nożne stoły warsztatowe, po 10-nożne urządzenia 
przenośnikowe.

Wydajność i zdrowie
Sumienny przedsiębiorca zapewnia długookresowy wzrost i 
konkurencyjność poprzez innowacje i wydajność. Wszystkie 
nowoczesne koncerny przemysłowe są z tego względu 
zobowiązane do projektowania swoich stanowisk pracy w 
taki sposób, aby pracownicy mogli funkcjonować w zdrowym 
środowisku, gwarantującym najwyższy możliwy poziom 
wydajności. Dlatego regulacja wysokości stołów warszta-
towych lub urządzeń fabrycznych odgrywa kluczową rolę w 
osiągnięciu długotrwałego poziomu wysokiej wydajności i 
zachowania zdrowia pracowników.

ergo Assembly
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Przykładowe zastosowania systemów regulacji wysokości:

–  stoły warsztatowe,
–  stoły montażowe,
–  stoły pomiarowe,
–  systemy profili aluminiowych,
–  systemy rur stalowych,
–  stoły do pakowania,
–  stoły laboratoryjne,
–  stoły zegarmistrzowskie,
–  strugnice stolarskie,
–  pulpity sterownicze,
–  stoły do szycia,
–  zbiorniki przepływowe,
–  elektryczne stoły montażowe,
–  zespoły do piaskowania,
–  stoły do szlifowania papierem ściernym i polerowania,
–  wózki narzędziowe i mechanizmowe,
–  układy przenośników.
–  itd.

Firma Ergoswiss poleca:

1  Systemy TA i TU do stołów warsztatowych o wysokiej  
obciążalności i stabilności

2  Jednostki liniowe LA i LH do systemów rurowych i regałów 
magazynowych

3  Systemy TT i TQ do lekkich stołów montażowych i  
do używania z profilami aluminiowymi

4  Jednostki liniowe LA i LH oraz systemy TA, TQ, TT i TU  
do stołów do pakowania
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Regulacja wysokości w zakładach opieki zdrowotnej jest 
korzystna nie tylko dla personelu pielęgniarskiego, lecz 
również ułatwia życie pacjentom. Systemy firmy Ergoswiss 
umożliwiają łatwą i estetyczną regulację wysokości kozetek 
do masażu, stołów do badań, mebli laboratoryjnych lub 
innego wyposażenia w celu zaspokojenia potrzeb personelu 
pielęgniarskiego i pacjentów, gwarantując w ten sposób 
wysoki poziom komfortu.

Komfort i wygoda
Ludzie żyją coraz dłużej i dlatego potrzebują komfortowego 
środowiska życia, które będzie również dostosowane do 
specjalnych potrzeb zdrowotnych. Regulowanie wysokości 
wanien, umywalek, łóżek, ściennych szafek kuchennych lub 
blatów stołów może prowadzić do istotnej poprawy wygody 
osób starszych lub niepełnosprawnych.

ergo Care
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Przykładowe zastosowania systemów regulacji wysokości:

–  łóżka dla osób chorych i starszych,
–  stoły do przewijania niemowląt,
–  chemiczne stanowiska pracy,
–  bezpieczne stanowiska pracy,
–  wanny dla osób chorych i starszych,
–  meble dla osób niepełnosprawnych,
–  sprzęt do ćwiczeń fizycznych,
–  stoły do badań,
–  kozetki do masażu i kosmetyki,
–  łóżka i łóżeczka dla niemowląt,
–  inkubatory,
–  krzesła do badań,
–  krzesła i platformy do pedicure,
–  stoły do manicure,
–  weterynaryjne stoły do badań.
–  itd.

Firma Ergoswiss poleca:

1  Systemy LH, FB lub FC dla stołów do rozmów i spotkań

2  Jednostki liniowe LA i LH oraz systemy TA i TT do stołów do 
badań i kozetek do masażu

3  Jednostki liniowe LA i LH oraz systemy TH, FB lub FC do 
stołów laboratoryjnych i wyposażenia

4  Jednostkę liniową ze stali nierdzewnej LA do umywalek i 
stołów przygotowawczych

5  Jednostki liniowe LA i LH oraz systemy TA i TT do stanowisk 
pracy z ochronnymi okapami i wentylatorami wyciągowymi

6  Systemy TT lub TA do wanien
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Regulowana wysokość powierzchni roboczej umożliwia 
szefom wykonywanie twórczej pracy w idealnej pozycji. 
Zmniejsza to zmęczenie, co bez wątpienia znacząco rozwija 
kreatywność, podnosi jakość i wydajność.

Najnowocześniejsza i dostosowana 
do określonego celu 
Profesjonalny szef spędza w kuchni ok. 2000 godzin rocznie. 
Szefowie i ich personel zdecydowanie docenią korzyści 
zdrowotne, posiadając możliwość dostosowania różnych 
stanowisk pracy do wzrostu każdego pracownika. Klient 
może łatwo zamontować systemy regulacji wysokości firmy 
Ergoswiss wykonane ze stali nierdzewnej w posiadanych me-
blach lub wprowadzić je do całego wyposażenia kuchennego 
w każdej nowoczesnej kuchni.

ergo Catering
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Przykładowe zastosowania systemów regulacji wysokości:

–  profesjonalne kuchenki,
–  stoły przygotowawcze,
–  stoły rzeźnicze,
–  stoły stołówkowe i bistro,
–  stanowiska opłat,
–  lady sprzedawania i podawania,
–  pokrywy szklane barów sałatkowych,
–  wyciągi pary,
–  podgrzewacze żywności,
–  itd.

Firma Ergoswiss poleca:

1  Jednostki liniowe ze stali nierdzewnej LA, LD lub LH do 
instalacji w ramach stołów przygotowawczych lub pieców 
wykonanych ze stali nierdzewnej.

2  Jednostkę liniową LA do obniżania wyciągów pary.

3  Jednostki liniowe LA i LH lub systemy TA, TU i TT do  
ruchomych elementów kuchni i lad sprzedażowych.

4  Jednostki liniowe LA i LH oraz system TH do stołów  
kuchennych i stołówkowych.
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Posiadanie regulowanych powierzchni roboczych i urzą-
dzeń opartych na produktach firmy Ergoswiss oznacza, 
że producent może wydajniej wykorzystywać urządzenia 
przemysłowe. Ergonomiczne stanowiska pracy zmniejszają 
również zmęczenie pracownika, zwiększając w ten sposób 
jego wydajność.

Posiadane stanowiska pracy, maszyny, linie produkcyjne lub 
pomosty można łatwo i ekonomicznie zmodernizować za 
pomocą systemów regulacji wysokości firmy Ergoswiss.

Różnorodność i wydajność robocza
Konkurencyjność większości sektorów przemysłowych zale-
ży głównie od kosztów produkcji i jakości produktu. Dlatego 
ważne jest wszechstronne wykorzystywanie cennych linii 
produkcyjnych przy jednoczesnym zwiększeniu wydajności 
pracowników. Systemy firmy Ergoswiss nie tylko dostoso-
wują powierzchnie do idealnej wysokości roboczej każdego 
pracownika, lecz mogą również w ciągu kilku sekund regu-
lować wysokość roboczą całych linii produkcyjnych, maszyn, 
przenośników taśmowych lub pomostów.

ergo Industry
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Przykładowe zastosowania systemów regulacji wysokości:

–  pokrywy maszyn,
–  układy przenośników,
–  tory i szyny jezdne,
–  pomosty robocze,
–  stoły spawalnicze,
–  zespoły do piaskowania,
–  stoły do czyszczenia,
–  stoły do ustawiania narzędzi,
–  stoły pomiarowe,
–  itd.

Firma Ergoswiss poleca:

1  Systemy TA, TQ, TT i TU do stołów warsztatowych i usuwania 
ostrych krawędzi i wypływek.

2  Jednostkę liniową LA do pomostów roboczych.

3  Jednostkę liniową LA lub systemy TA i TU do ustawiania 
przechylenia przenośników taśmowych.

4  Systemy TA, TQ i TT do ustawiania wysokości przenośników.

5  Systemy TA, TQ, TT i TU do stołów do pakowania.
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Regulowane miejsca pracy, wypoczynku i codziennego funk-
cjonowania zawierające produkty Ergoswiss mogą znacznie 
poprawić komfort i wygodę domowników przy zachowaniu 
wybranego stylu podstawowych elementów umeblowania.

Styl i komfort
Wybieranie mebli do domu wzbudza emocje i często zbyt 
wiele uwagi zwraca się na aspekty estetyczne. Jednak gdy 
funkcja i komfort mają podstawowe znaczenie, system firmy 
Ergoswiss może mieć istotny wkład w dobre samopoczucie 
domowników. Systemy Ergoswiss są niewidoczne i łatwe do 
zainstalowania, nie zmieniając wyglądu mebli. Płaska kon-
strukcja i elastyczne układy napędowe elementów regulują-
cych wysokość umożliwiają znaczną swobodę projektowania.

ergo Furniture



Telefon: +48 94 347 34 43 I +48 502 649 749 I Faks: +48 94 712 61 34 15

7

7

Przykładowe zastosowania systemów regulacji wysokości:

–  okap wyciągowy,
–  pokrywy szklane gablot wystawowych,
–  stoły do spożywania posiłków,
–  wyspy kuchenne,
–  szafki z lustrami i zespoły ścienne,
–  skrzynie szuflad,
–  łóżka i kanapy,
–  stoły dla niepełnosprawnych,
–  biurka,
–  kozetki do masażu,
–  stoły rzemieślnicze oraz rękodzielnicze i hobbystyczne,
–  wbudowane wyposażenie,
–  niskie stoliki, ławy,
–  itd.

Firma Ergoswiss poleca:

1  Systemy TA, TQ, TT i TU do powierzchni przygotowywania, 
płukania i przechowywania.

2  Jednostkę liniową LA do obniżenia wyciągów pary.

3  Jednostkę liniową LA i systemy TA, TQ i TU do wysepek 
kuchennych i barów obsługiwanych na stojąco.

4  System podnoszenia ekranu lub jednostkę liniową LA do 
instalacji telewizorów.

5  Jednostki liniowe LA i LH oraz system TH dla stołów do 
spożywania posiłków.

6  Jednostkę liniową LA do gablot wystawowych.

7  Jednostkę liniową LA do łóżek i kozetek.



www.ergoswiss.com.pl | info@ergoswiss.com.pl16

1

3

Funkcjonalność i kompozycja
Systemy Ergoswiss są często stosowane dla ułatwienia  
codziennej pracy w biurze.

System firmy Ergoswiss charakteryzuje się bardzo eleganc-
kim wyglądem, zapewniającym indywidualną i nowoczesną 
kompozycję wnętrza.

Dzięki regulowanej wysokości powierzchni pracy można 
pracować w idealnej pozycji. Ogranicza to zmęczenie  
pracowników, nie tylko zwiększając wydajność, lecz również 
sprzyjając ich zdrowiu.

Płaska konstrukcja nóg stołu i ich elastyczny układ napędo-
wy zapewniają znaczną swobodę w kategoriach kompozycji 
miejsca pracy.

System ten jest idealny do stołów 2-nożnych, układów na-
rożnych i dużych stołów konferencyjnych z kilkoma nogami 
stołowymi.

ergo Office
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Przykładowe zastosowania systemów regulacji wysokości:

–  biurka uczniowskie,
– mównice i katedry,
– stoły konferencyjne,
– stanowiska PC i CAD,
– stoły projektorów,
– fotele,
– monitory, tablice suchościeralne i ekrany interakcyjne,
– biurka transakcyjne.
– itd.

Firma Ergoswiss poleca:

1  Jednostki liniowe LA i LH lub system TH do stołów konfe-
rencyjnych zapewniające wystarczające miejsce dla nóg.

2  Systemy TA, FB lub FC do prostych biurek biurowych.

3  Systemy ST do regulacji wysokości ekranów i monitorów.

4  System TA i jednostka liniowa LA do stołów o dużych 
powierzchniach, układów narożnych lub powierzchni o 
swobodnej formie.
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W celu ponownego wtłoczenia oleju hydrau-
licznego do pompy podczas ruchu chowania 
(jednostronny układ hydrauliczny) do każdego 
cylindra należy przyłożyć siłę zwrotną o war-
tości przynajmniej 70 N (15 funtów)*.

Pompy i cylindry są połączone za pomocą węża 
hydraulicznego (Ø 4 mm, 5/12 cala). Maksymal-
na długość węża wynosi 8 m (260 stóp) przy jego 
minimalnym promieniu zagięcia 25 mm (1 cal).

Obudowa pompy jest wykonana z wyciskanego 
profilu aluminiowego z płaskim anodyzowa-
nym wykończeniem.

Do zamocowania pomp wywiercono trzy 
otwory montażowe.

*  W przypadku długich węży, występowania tarcia w szynie 
prowadzącej albo niewspółosiowości w montażu wyma-
gane są siły zwrotne o wartości do 250 N (55 funtów).

Mocne i ciche
Pompy PA i PB są sercem systemu regulacyj-
nego firmy Ergoswiss.

Giętkie połączenia, minimalne wymagania 
przestrzenne oraz opcja montowania pomp 
w dowolnym miejscu (nawet poza systemem) 
oznaczają, że systemy firmy Ergoswiss można 
zainstalować w bardzo płaskich i złożonych 
obiektach.

Pompy mogą obsługiwać do 10 cylindrów w 
sposób cichy, ciągły i w pełni zsynchronizowany 
– nawet w przypadku nierównych obciążeń – 
podnosząc masę do 800 kg (1750 funtów).

Pompy są obsługiwane silnikiem elektry-
cznym lub ręczną korbą.

Pompy
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Dane techniczne
–  Typ PA jest przeznaczony do 

napędu 1 lub 2 cylindrów i 
do maksymalnego obcią-
żenia systemu na poziomie 
5000 N (1100 funtów).

–  Typ PB jest przeznaczony do 
napędu od 3 do 10 cylindrów 
i do maksymalnego obcią-
żenia systemu na poziomie 
8000 N (1750 funtów).

–  Maksymalna prędkość pod-
noszenia: 10 mm (3/8 cala) 
na obrót ręcznej korby lub 
maks. 30 mm/s za pomocą 
silnika elektrycznego.

–  Można używać oleju hy-
draulicznego do zastosowań 
w przemyśle spożywczym.

–  Inne modele są dostępne na 
żądanie.

Pompa PA|PB
120 kg A
x620 – x630 298.5 mm
x640 – x660 480.5 mm
x670 600.5 mm
350 + 600 kg A
x815 298.5 mm
x820 358.5 mm
x830 480.5 mm
x840 600.5 mm
x850 722.5 mm
x860 842.5 mm
x866 923.5 mm
x870 969.5 mm
800 kg A
x418 480.5 mm
x430 722.5 mm
x440 923.5 mm

Typ PA|PB

Szczegółowe rysunki CAD w różnych formatach przedstawiono na stronie www.ergoswiss.com.pl
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Silnik elektryczny posiada inteligentny układ 
sterowania z pamięcią czterech położeń.

Regulacja wysokości odbywa się za pomocą 
przewodowej jednostki zdalnego sterowania. 
Jest ona zainstalowana pod blatem stołu i 
może być pod nim schowana. Wysokość stołu 
jest wyświetlana cyfrowo na jednostce zdal-
nego sterowania.

W module sterowania jest zainstalowany 
zasilacz (230 V AC lub 110 V AC). Funkcja 
monitorowania wartości prądu elektrycznego 
zabezpiecza silnik elektryczny oraz system 
przed przeciążeniem przy jego uruchamianiu.

Dostawa obejmuje silnik, moduł sterujący z 
3-żyłowym przewodem zasilającym i zdalną 
przewodową jednostkę sterującą (przewód o 
długości 2 m) z pamięcią położeń.

Zespoły napędowe nie są przystosowane 
do pracy ciągłej. Po 1 minucie pracy zespół 
napędowy powinien zostać wyłączony na 20 
minut (cykl pracy 5%). W przypadku silnika
elektrycznego przesuw znamionowy zmniej-
sza się o ok. 15 mm.

Dostępne są poniższe akcesoria:
–  różne opcje zdalnego sterowania przewodo-

wego (prosty włącznik/wyłącznik, włącznik 
nożny, zdalne sterowanie na promieniowa-
nie podczerwone lub fale radiowe),

–  przewód sterujący umożliwiający korzysta-
nie z przełączników użytkownika,

–  dotykowe paski bezpieczeństwa,
–  przewody przedłużające i rozdzielcze,
–  przewód do zsynchronizowania maks. 4 

układów napędu,
–  przewody zasilające właściwe dla danego 

kraju (3-żyłowe),
–  akumulator 12 V.

Prosty i wygodny
Pompy firmy Ergoswiss mogą być obsługi-
wane korbą ręczną lub za pomocą silnika 
elektrycznego. Wybór klienta zależy od pożą-
danego poziomu wygody i ceny.

Korbę ręczną można całkowicie schować pod 
blatem stołu, po jej złożeniu.

Dostępne są poniższe opcje: 
– odłączana korba ręczna, 
– korba ręczna ze stali nierdzewnej, 
– sprzęgło ograniczające moment obrotowy.

Układ napędowy
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Dane techniczne
–  Pamięć 4 położeń.

–  Cyfrowe wyświetlanie wy-
sokości.

–  Zasilanie 110/230 V AC.

–  Napięcie silnika 24 V DC.

–  Moc znamionowa ok.  
340 VA.

–  Pobór mocy w stanie  
czuwania < 0,6 W.

–  Prędkość biegu jałowego: 
180 obr./min.

–  Stopień ochrony IP30.

–  Zabezpieczenie przed prze-
ciążeniem.

–  Zabezpieczenie termiczne.

–  Monitorowanie cyklu pracy.

Typ PD

Szczegółowe rysunki CAD w różnych formatach przedstawiono na stronie www.ergoswiss.com.pl
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Pierścienie zaciskowe i śruby (M8×1) służą do 
przyłączania węża do pompy i cylindrów.

Giętki wąż hydrauliczny charakteryzuje się:
–  średnicą zewnętrzną 4 mm (5/37 cala),
– minimalnym kątem zaginania 25 mm (1 cal),
–  maksymalnym ciśnieniem roboczym 100 bar 

(1450 psi).

Dostępne są poniższe akcesoria:
–  łączniki T, Y, L lub proste przelotowe,
–  złączki węża,
–  zaślepki węża,
–  wsporniki D6 i D8 do mocowania cylindrów,
–  zabezpieczenie przed przerwaniem węża.

Cylindry

Mocne i proporcjonalne 
Cylindry firmy Ergoswiss są idealne do 
cichych, szybkich i precyzyjnych ustawień. 
Dzięki jednoczesnemu uruchomieniu do dzie-
sięciu cylindrów można wykonać konstrukcje 
o wysokiej złożoności.

Cylindry są przeznaczone do zainstalowania 
w istniejących elementach prowadzących i nie 
powinny być narażone na siły boczne. Cylindry 
są przeznaczone do regulacji wysokości i 
przechylenia.

Cylinder jest podstawowym elementem 
wszystkich jednostek liniowych i nóg stołów 
i z tego powodu jest używany we wszystkich 
elementach firmy Ergoswiss. Cylinder jest 
wykonany z mosiądzu i posiada tłoczysko 
wykonane ze stali nierdzewnej.
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Dane techniczne
–  Należy wziąć pod uwagę 

maksymalne obciążenie 
całego systemu, przedsta 
wione w tabeli.

–  Maksymalne obciążenie 1500 
N (330 funtów) na cylinder  
przy średnicy tłoka 14 mm.

–  Maksymalne obciążenie 2500 
N (550 funtów) na cylinder 
przy średnicy tłoka 18 mm.

–  Długość podnoszenia (skok)  
do 700 mm – dłuższe na 
żądanie.

–  Cylindrów nie należy nara-
żać na siły rozciągające.

–  Cylindry muszą być zain-
stalowane w istniejących 
elementach prowadzących.

–  Można używać oleju hy-
draulicznego do zastosowań 
w przemyśle spożywczym.

–  Inne modele dostępne na 
żądanie.

Cylinder CX
A Ø 16 A Ø 20

CB 55 mm 62 mm
CD 61.5 mm 67.5 mm
CE 56.5 mm 62.5
CG 44 mm 49 mm
CH 50 mm 57 mm
CI 49 mm 54 mm

typ CB|CD|CE|CH|CI
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Uniwersalne i kompaktowe
Jednostka liniowa składa się z cylindra i liniowej 
szyny prowadzącej. Stanowi kompaktowy oraz 
mocny element podnoszący. Jednostka ta może 
być zainstalowana bezpośrednio w istniejących 
rozwiązaniach lub na nich. Oznacza to, że można 
łatwo zmodernizować lub wyposażyć w system 
podnoszenia szeroki asortyment stołów lub 
innego wyposażenia.

Do zamontowania jednostek liniowych LA i LD 
służą cztery śruby M5.

Obudowa jednostki liniowej jest płaskim 
profilem wykonanym z anodyzowanego alumi-
nium. Rura zewnętrzna jest wykonana ze stali 
nierdzewnej i umieszczona w tulei z tworzywa 
sztucznego.

Jednostka liniowa jest dostępna w poniższych 
wersjach:

-  LA-R: z wylotem rury promieniowej,
-  LA-F: z wbudowaną sprężyną zwrotną,
-  LA-RF: wersja ze stali nierdzewnej,
-  LA-ESD: ESD z kompatybilną pokrywą 

zabezpieczającą,
-  LA-V: z wbudowanym zabezpieczeniem 

przed pęknięciem węża,
-  LB, LD-E do instalacji w istniejących syste-

mach profilowych,
-  systemy szybkiego doprowadzania.

Wysokość ustawia się za pomocą pompy 
hydraulicznej obsługiwanej ręczną korbą lub 
silnikiem elektrycznym. 

Dostępne są poniższe akcesoria:

-  płyty mocujące umożliwiające inne opcje 
montażu jednostek liniowych,

-  regulowane gumowe lub aluminiowe nóżki 
do wypoziomowania na nierównej podłodze,

-  blokujące kółka samonastawne (obciążenie 
do 70 kg).

Jednostki liniowe
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Typ LA|LD

Szczegółowe rysunki CAD w różnych formatach przedstawiono na stronie www.ergoswiss.com.pl

Dane techniczne
-  Uniwersalna liniowa szyna 

prowadząca z łożyskami 
ślizgowymi.

-  Maksymalne podnoszone ob-
ciążenie każdego elementu: 
1500 N (LA/LD 14) 
2500 N (LA/LD 18)

-  Pod uwagę należy wziąć 
również maksymalne obcią-
żenie całego systemu.

-  Synchroniczne sterowanie 
nogami do 10 stołów.

-  Długość podnoszenia (skok)  
maks. 700 mm.

-  Maks. statyczny moment 
gnący Mb 150 Nm.

-  Maks. dynamiczny moment 
gnący Mbdyn 50 Nm.

-  Można używać oleju hy-
draulicznego do zastosowań 
w przemyśle spożywczym.

-  Nie jest wymagana żadna do-
datkowa szyna prowadząca.

-  Jednostek liniowych nie 
należy narażać na siły  
rozciągające.

-  Obudowa anodyzowane 
aluminium.

TypLA|LD
Podniesienie A

LA|LD 1415 150 252 mm
LA|LD 1420 200 317 mm
LA|LD 1430 300 442 mm
LA|LD 1440 400 542 mm
LA|LD 1450 500 667 mm
LA|LD 1460 600 767 mm
LA|LD 1470 700 867 mm
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Kompaktowe i mocne
Jednostka liniowa składa się z cylindra i liniowej 
szyny prowadzącej. Jednostka ta może być 
zainstalowana bezpośrednio w istniejących 
rozwiązaniach lub na nich. Oznacza to, że można 
łatwo zmodernizować lub wyposażyć w system 
podnoszenia szeroki asortyment stołów lub 
innego wyposażenia.

Do zamontowania jednostek liniowych LA i LD 
służą cztery śruby M5.

Obudowa jednostki liniowej jest płaskim 
profilem wykonanym z anodyzowanego alum-
inium. Rura zewnętrzna jest wykonana ze stali 
nierdzewnej i umieszczona w tulei z tworzywa 
sztucznego.

Jednostki liniowe

Jednostki liniowe LA lub LH instalowane są  
w rurach kwadratowych (40 mm × 40 mm)  
w ramie TH.

Istnieje szeroki zakres różnych zastosowań, 
włączając w to biurka biurowe, stoły kuchen-
ne i stanowiska pracy. Ponieważ poprzecznica 
jest zamontowana bezpośrednio pod blatem 
stołu, zapewnione jest wystarczające miejsce 
na nogi. Z tego względu jednostka jest rów-
nież odpowiednia do zastosowania w sektorze 
opieki zdrowotnej lub dla użytkowników wóz-
ków inwalidzkich.

Wysokość ustawia się za pomocą pompy 
hydraulicznej obsługiwanej korbą ręczną lub 
silnikiem elektrycznym.

Dostępne są poniższe akcesoria:
-  poprzeczki o różnych długościach,
-  regulowane gumowe lub aluminiowe nóżki,
-  kółka samonastawne z hamulcem (obciąże-

nie do 70 kg).
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Typ LH

Dane techniczne
-  Uniwersalna liniowa szyna 

prowadząca z prowadnicą  
w łożyskach kulkowych.

-  Maks. obciążenia podnosze-
nia dla każdego elementu: 
1500 N (LH 14) 
2500 N (LH 18)

-  Pod uwagę należy wziąć 
również maksymalne obcią-
żenie całego systemu.

-  Zsynchronizowane sterowa-
nie nogami do 10 stołów.

-  Długość podnoszenia  
(skok) 400 mm lub 500 mm.

-  Maks. statyczny moment 
gnący Mb 2000 Nm.

-  Maks. dynamiczny moment 
gnący Mbdyn 70 Nm.

-  Element podnoszący posia-
da standardowo wstępnie 
zamocowany wąż hydrau-
liczny o długości 4 m.

-  Można używać oleju hy-
draulicznego do zastosowań 
w przemyśle spożywczym. 

-  Nie jest wymagana żadna 
dodatkowa szyna prowa-
dząca.

-  Kolor RAL 9006,  
białe aluminium.

TypLH
Podniesienie A

LH 1440 400 538 mm
LH 1450 500 638 mm

Szczegółowe rysunki CAD w różnych formatach przedstawiono na stronie www.ergoswiss.com.pl
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Mocny i wszechstronny
System TA jest idealny do montażowych sta-
nowisk pracy, stołów warsztatowych, biurek 
biurowych, wbudowanych kuchni lub w układzie 
z aluminiowymi systemami profilowanymi, gdy 
wymagane są duże obciążenia i stabilność.

Na przyspawanej płycie mocującej montowane 
są poprzecznice lub wsporniki mocujące.

Dźwigary blatów stołów, poprzecznice i wspor-
niki mocujące są wyposażone we wszystkie 
niezbędne śruby.

System ten jest dostępny w postaci zdemonto-
wanej lub jako kompletna rama podstawowa.

Wysokość reguluje się za pomocą pompy hy-
draulicznej obsługiwanej ręcznie lub za pomocą 
silnika elektrycznego.

Na nodze stołu jest zamontowany 3-metrowy 
wąż hydrauliczny, który jest już odpowietrzony 
dla zapewnienia łatwego montażu.

Dostępne są poniższe akcesoria:
-  wspornik do zamocowania blatów stołów,
-  poprzeczki o różnej długości,
-  wsporniki mocujące,
-  gumowe lub aluminiowe regulowane nóżki stołu,
-  kółka samonastawne z hamulcem,
-  nogi stołu z płytami mocującymi z każdej 

strony.

Elementy TA
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Wymiary TA
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Dane techniczne
–  Mocna noga z prowadnicą i 

łożyskiem kulkowym.
–  Maks. obciążenia podnosze-

nia dla każdego elementu: 
1500 N (TA 14) 
2500 N (TA 18)

–  Pod uwagę należy wziąć 
również maksymalne obcią-
żenie całego systemu.

–  Zsynchronizowane sterowa-
nie nogami do 10 stołów.

–  Długość podnoszenia  
maks. 500 mm.

–  Maks. statyczny moment 
gnący Mb 400 N.

–  Maks. dynamiczny moment 
gnący Mbdyn 100 Nm.

–  Noga stołu posiada stan-
dardowo wstępnie zamo-
cowany wąż hydrauliczny o 
długości 3 m.

–  Kolor RAL 9006, białe  
aluminium.

Noga TA
A

TA 1430 415 mm
TA 1440 515 mm
TA 1450 640 mm

PoprzecznicaTA/TU
B

TA/TU 550 550 mm
TA/TU 750 750 mm
TA/TU 950 950 mm
TA/TU 1150 1150 mm
TA/TU 1550 1550 mm
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System TA jest systemem modułowym i z 
tego względu jest uniwersalny i elastyczny w 
zastosowaniu.

Maksymalne obciążenie sięga 3500 N, 6000 
N lub 8000 N – w zależności od wersji pompy. 
Dzięki dużej długości podnoszenia, tj. 500 
mm, stołów można używać również w pozycji 
stojącej.

TA-2: jest to system dwunożny dla siedzących 
i stojących stanowisk pracy biurowych i 
montażowych. System składa się z nóg dla 
dwóch stołów, dwóch dźwigarów blatu stołu, 
nóżek dla dwóch stołów oraz poprzeczek sta-
bilizujących system. Za pomocą poprzeczek 
ze standardowej oferty można wykonać różne 
szerokości stołów.

 

TA-3: jest to system trójnożny dla układów 
narożnych w biurze i w miejscach montażu.  
W tym przypadku system dwunożny jest wydłu-
żany o dodatkową poprzecznicę i trzecią nogę.

TA-4: jest to system czteronożny dla uzyska-
nia maksymalnej stabilności, wymaganej dla 
stołów warsztatowych, strugnic stolarskich i 
montażowych stanowisk pracy. Poprzecznice 
podłużne można zamontować w trzech róż-
nych położeniach głębokości.

Na wyposażeniu systemu znajdują się śruby 
do mocowania blatu stołu. Rama podstawy 
jest dostarczana niezmontowana.

Należy wziąć pod uwagę, że wymagana jest 
również pompa obsługiwana ręczną korbą lub 
silnikiem elektrycznym.

Instrukcje montażu i obsługi są dostarczane 
wg zamówienia klienta. Instrukcje te są  
również dostępne na stronie internetowej  
www.ergoswiss.com.pl.

System TA
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Wymiary TA

Rama TA-2
A

TA-2 600 600 mm
TA-2 1000 1000 mm
TA-2 1200 1200 mm
TA-2 1600 1600 mm

Rama TA-4
B

TA-4 1030 1030 mm
TA-4 1230 1230 mm
TA-4 1630 1630 mm

Szczegółowe rysunki CAD w różnych formatach przedstawiono na stronie www.ergoswiss.com.pl
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Elegancki i stabilny
System TU jest idealny do montażowych 
stanowisk pracy, gdy wymagane są duże 
obciążenia i stabilność.

Poprzeczki są zamocowane do spawanej płyty 
mocującej.

Poprzeczki są wyposażone we wszystkie 
niezbędne śruby mocujące.

Noga TU składa się z dwóch stalowych rur.
Ocynkowana rura prowadząca jest zamonto-
wana w łożyskach kulkowych. Ruch podno-
szący jest wykonywany za pomocą cylindrów 
hydraulicznych.

System może być zakupiony w postaci zde-
montowanej lub w postaci kompletnej ramy 
pomocniczej.

System jest regulowany za pomocą pompy 
hydraulicznej obsługiwanej ręczną korbą lub 
silnikiem elektrycznym.

Do nogi jest już zamontowany odpowietrzony 
wąż wysokociśnieniowy o długości 3 m dla 
zapewnienia łatwego zamocowania.

Dostępne są poniższe akcesoria: 
– poprzeczki o różnej długości, 
– gumowe lub aluminiowe nóżki regulacyjne, 
–  kółka samonastawne z hamulcem  

(obciążenie do 70 kg).

Elementy TU
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Wymiary TU

Dane techniczne
-  Mocna noga z prowadnicą i 

łożyskiem kulkowym.

-  Maks. obciążenia podnosze-
nia każdej nogi: 
1500 N (TU 1450) 
2500 N (TU 1840)

-  Pod uwagę należy wziąć 
również maksymalne obcią-
żenie całego systemu.

-  Zsynchronizowane sterowa-
nie nogami do 10 stołów.

-  Długość skoku  
maks. 500 mm.

-  Maks. statyczny moment 
gnący Mb 150 N.

-  Maks. dynamiczny moment 
gnący Mbdyn 150 Nm.

-  Noga stołu posiada wstęp-
nie zamocowany wysokoci-
śnieniowy wąż hydrauliczny 
o długości 3 m i regulowane 
gumowe nóżki.

-  Powłoka proszkowa,  
kolor srebrny (RAL 9006).

Noga TU
A

TU 1450 710 mm
TU 1840 717 mm

PoprzecznicaTA/TU
B

TA/TU 550 550 mm
TA/TU 750 750 mm
TA/TU 950 950 mm
TA/TU 1150 1150 mm
TA/TU 1550 1550 mm



www.ergoswiss.com.pl | info@ergoswiss.com.pl34

System TU jest solidny i elastyczny dzięki 
stalowemu zespołowi prowadzonemu w łoży-
skach kulkowych i modułowej konstrukcji.

Maksymalne podnoszone obciążenie sięga 
3500 N, 6000 N lub 8000 N – w zależności od 
wersji pompy. Maksymalny zakres regulacji 
wynosi 500 mm.

Rama pomocnicza TU-4 składa się z 4 nóg i  
3 poprzeczek. Są one zamocowane śrubami 
do płyty przyspawanej do nogi. Do montażu 
blatów stołów na wyposażeniu są komplety 
różnych śrub. Rama pomocnicza jest dostar-
czana w postaci zdemontowanej.

Wymagana jest również pompa obsługiwana 
ręczną korbą lub silnikiem elektrycznym.

Na wyposażeniu wszystkich jednostek są 
instrukcje montażu i obsługi. Instrukcje te 
są również dostępne na stronie internetowej 
www.ergoswiss.com.pl.

System TU
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Wymiary TU

Rama  TU-4
A

TU-4 1000 1000 mm
TU-4 1200 1200 mm
TU-4 1600 1600 mm

Szczegółowe rysunki  
przedstawiono na stronie  
www.ergoswiss.com.pl
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Elegancki i uniwersalny
System TT jest używany do stołów monta-
żowych, linii montażowych, biurek, regulo-
wanych łóżek, wanien i mebli, jak również w 
budowie maszyn.

Rowki mocujące na trzech stronach prowad-
nicy (szerokość 8 mm) umożliwiają zamoco-
wanie na całej długości nogi stołu rozpórek, 
tymczasowych półek oraz części składowych.  
W układzie z pompą PB można wykonać sys-
temy narożne oraz połączyć miejsca pracy.

Noga TT składa się z dwóch aluminiowych 
bezbarwnie anodyzowanych osłon, pracu-
jących na prowadnicach z tworzywa sztuczne-
go. Ruch podnoszący jest wykonywany za 
pomocą cylindrów hydraulicznych.

System jest dostępny w postaci zdemonto-
wanej lub w postaci kompletnej ramy pomoc-
niczej. Jest regulowany za pomocą pompy 
hydraulicznej z ręczną korbą lub silnikiem 
elektrycznym.

Do nogi jest już zamontowany wąż wysokoci-
śnieniowy o długości 3 m, odpowietrzony dla 
zapewnienia łatwego zamontowania.

Dostępne są poniższe akcesoria: 
– poprzeczki o różnej długości, 
– nogi stołu ze śrubami regulacyjnymi, 
– płyty podłogowe.

Rozpórki są dostarczane ze wstępnie zamon-
towanymi uniwersalnymi złączami. Można je 
wprowadzić w rowki teowe nóg stołu i zamo-
cować za pomocą gwintu stożkowego.

Elementy TT
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Wymiary TT

Dane techniczne
-  Noga z prowadnicą do uni-

wersalnego zastosowania.

-  Maks. obciążenia podnosze-
nia każdej nogi: 
1500 N (TT 1440, TT 1430) 
2500 N (TT 1840, TT 1830)

-  Pod uwagę należy wziąć 
również maksymalne obcią-
żenie całego systemu.

-  Zsynchronizowane sterowa-
nie nogami do 10 stołów.

-  Długość skoku  
maks. 400 mm.

-  Maks. statyczny moment 
gnący Mb 1500 N.

-  Maks. dynamiczny moment 
gnący Mbdyn 150 Nm.

-  Bezbarwne aluminium  
anodyzowane.

NogaTT
A

TT 1430 530 mm
TT 1440 630 mm
TT 1830 532 mm
TT 1840 632 mm

PoprzecznicaTT
B

TT 550 550 mm
TT 950 950 mm
TT 1150 1150 mm
TT 1550 1550 mm

10,5 mm
4 mm

22
 m

m
8 

m
m
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System TT umożliwia szybkie i elastyczne 
zmontowanie ram pomocniczych.

Maksymalne podnoszone obciążenia  
sięga 3000 N lub 5000 N – w zależności  
od konstrukcji pompy.

Maksymalny zakres ustawiania sięga 400 mm.

Rama pomocnicza TT-2 składa się z dwóch 
nóg, jednej poprzecznicy i dwóch nóżek po 
każdej stronie. Poprzeczkę można łatwo 
wsunąć w otwory teowe w nogach stołu i 
przykręcić za pomocą klucza do wkrętów z 
sześciokątnym gniazdem.

Na wyposażeniu są komplety śrub do zamon-
towania blatów stołów. Rama pomocnicza jest 
dostarczana w postaci zdemontowanej.

Należy wziąć pod uwagę, że wymagana jest 
również pompa obsługiwana korbą ręczną lub 
silnikiem elektrycznym.

Wszystkie jednostki są dostarczane z in-
strukcjami montażu i obsługi. Instrukcje te 
są również dostępne na stronie internetowej 
www.ergoswiss.com.pl.

System TT
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Wymiary TT

Rama pomocnicza TT-2
A

TT-2 590 590 mm
TT-2 990 990 mm
TT-2 1190 1190 mm
TT-2 1590 1590 mm

Szczegółowe rysunki  
przedstawiono na stronie  
www.ergoswiss.com.pl
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Elegancki i elastyczny
System TQ jest doskonały do montażowych 
stanowisk roboczych wykonanych z profili 
aluminiowych i przy mocowaniu pod wieloli-
niowymi systemami przenośnikowymi.

Rowki teowe (o szerokości 8 mm) umożliwiają 
zamocowanie poprzecznic, tymczasowych 
półek oraz łączników i części składowych na 
całej długości nogi stołu. 

Noga TQ składa się z wyciskanego profilu alu-
miniowego bezbarwnie anodyzowanego. Na 
prowadnicach ślizgowych jest zamontowana 
rura ze stali nierdzewnej. Ruch podnoszący 
jest wykonywany za pomocą cylindrów hy-
draulicznych.

Poprzecznice są wyposażone we wstępnie 
zamocowane złącza uniwersalne. Można je 
wprowadzić do rowków teowych nóg stołu i 
zamocować gwintem stożkowym.

System jest dostępny w postaci zdemontowanej 
lub w postaci kompletnej ramy pomocniczej.

System jest ustawiany za pomocą pompy 
hydraulicznej obsługiwanej korbą ręczną lub 
silnikiem elektrycznym.

Do nogi jest już zamocowany wysokociśnie-
niowy wąż o długości 4 m, odpowietrzony dla 
zapewnienia łatwego montażu.

Dostępne są poniższe akcesoria: 
– poprzeczki o różnej długości, 
– gumowe lub aluminiowe nóżki regulacyjne, 
–  kółka samonastawne z hamulcem (obciąże-

nie do 70 kg).

Elementy TQ
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Wymiary TQ

Dane techniczne
-  Noga z prowadnicą ślizgową 

do uniwersalnego zastoso-
wania.

-  Maks. obciążenia podnosze-
nia każdej nogi: 
1500 N (TQ 1440) 
2500 N (TQ 1840)

-  Pod uwagę należy wziąć 
również maksymalne obcią-
żenie całego systemu.

-  Zsynchronizowane sterowa-
nie nogami do 10 stołów.

-  Długość skoku  
maks. 400 mm.

-  Noga TQ 1830 V ze zintegro-
wanym zabezpieczeniem 
przed przerwaniem węża.

-  Maks. statyczny moment 
gnący Mb 1500 N.

-  Maks. dynamiczny moment 
gnący Mbdyn 150 Nm.

-  Kolor: bezbarwne  
aluminium anodyzowane.

PoprzecznicaTQ
A

TQ 550 550 mm
TQ 750 750 mm
TQ 950 950 mm
TQ 1150 1150 mm
TQ 1550 1550 mm

10,5 mm
4 mm

22
 m

m
8 

m
m
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System TQ umożliwia szybkie i elastyczne 
zmontowanie ram pomocniczych.

Maksymalne obciążenia ramy sięga 3500 N 
lub 6000 N – w zależności od wersji pompy.

Maksymalny zakres regulacji sięga 400 mm.

Rama pomocnicza TQ-4 składa się z 4 nóg i 
7 poprzeczkek. Poprzeczki można łatwo ws-
unąć w rowki teowe znajdujące się w nogach 
stołu i dokręcić za pomocą klucza do wkrętów 
z gniazdem sześciokątnym.

Na wyposażeniu znajdują się komplety wspor-
ników i śrub do zamocowania blatów stołów. 
Rama pomocnicza jest dostarczana w postaci 
niezmontowanej.

Należy wziąć pod uwagę, że wymagana jest 
również pompa obsługiwana korbą ręczną lub 
silnikiem elektrycznym.

Wszystkie jednostki są dostarczane z inst-
rukcjami montażu i obsługi. Instrukcje te są 
dostępne również na stronie internetowej 
www.ergoswiss.com.pl.

System TQ
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Wymiary TQ

Rama TQ-4
A

TQ-4 595 595 mm
TQ-4 995 995 mm
TQ-4 1195 1195 mm
TQ-4 1595 1595 mm

Szczegółowe rysunki  
przedstawiono na stronie  
www.ergoswiss.com.pl
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Wybór systemu Poradnik
Tablice przedstawione na następnej stronie służą użytkownikowi pomocą w zmontowaniu zakupionego systemu na podstawie 
wymaganych obciążeń, liczby cylindrów do obsługi i wymaganej wysokości podnoszenia.
1. Obciążenie systemu

  Obciążenie systemu oznacza maksymalną masę, która może być podnoszona, tj. 120 / 350 / 600 / 800 kg (250/750/1300/1750 
funtów).

 Należy wziąć pod uwagę, że: 
 - nie wolno przekraczać maksymalnego obciążenia na cylinder;
 - masę blatu stołu i każdej nadbudowy należy odjąć od obciążenia systemu;
 - podane obciążenia dotyczą obciążeń statycznych;
 -  przy obciążeniu systemu mogą wystąpić naciski udarowe. 

W takich przypadkach należy zachować odpowiednią rezerwę. Prosimy o skontaktowanie się z technikami firmy Ergoswiss, 
którzy doradzą po podaniu obciążeń, miejsc pracy i prędkości obniżania (info@ergoswiss.com.pl).

2. Wysokość podnoszenia

 Skok oznacza wymaganą wysokość podnoszenia, tj. zakres od 150 do 700 mm (od 6 do 27 cali).
3. Liczba cylindrów

  Liczba cylindrów oznacza liczbę wymaganych cylindrów dla danego zastosowania, tj. od 1 do 10.
4. Typ cylindra

  Typy dostępnych cylindrów uszczegółowiono na kartach danych cylindrów, jednostek liniowych i systemów.
5. Typ pompy

  Pompa typu A (PA) może obsługiwać 1 lub 2 cylindry, a pompa typu B (PB) może obsługiwać od 3 do 10 cylindrów.
6. Prędkości

  Prędkości podnoszenia za pomocą ręcznej korby lub silnika elektrycznego podano w tablicach wybierania.
7. Typy napędu

  Pompa może być obsługiwana ręcznie (za pomocą korby ręcznej) lub automatycznie – za pomocą silnika elektrycznego  
zasilanego z sieci 110 lub 230 V AC (prądu przemiennego).
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Wybieranie systemu Tabele
120 kg 
250 funtów

Typ  
cylindra I

Typ pompy dla 
1 cylindra *

Typ pompy dla 
2 cylindrów

Typ pompy dla 
3 cylindrów

Typ pompy dla 
4 cylindrów

Typ pompy dla 
5 cylindrów

Typ pompy dla 
6 cylindrów

Typ pompy dla 
8 cylindrów

150 mm (6 cali) 1415 PA 1815 PA 2615 PB 3615 PB 4615 – – –

200 mm (8 cali) 1420 PA 1820 PA 2620 PB 3620 PB 4620 – – –

300 mm (12 cali) 1430 PA 1830 PA 2630 PB 3630 PB 4630 – – –

400 mm (15,5 cala) 1440 PA 1840 PA 2640 PB 3640 PB 4640 – – –

500 mm (19,5 cala) 1450 PA 1850 PA 2650 PB 3650 PB 4650 – – –

600 mm (23,5 cala) 1460 PA 1860 PA 2660 PB 3660 PB 4660 – – –

700 mm (27,5 cala) 1470 PA 1870 PA 2670 PB 3670 PB 4670 – – –

Skok na obrót korby 5 mm/obrót 10 mm/obrót 10 mm/obrót 10 mm/obrót – – –

Skok na sekundę pracy silnika 15 mm / s 30 mm / s 30 mm / s 30 mm / s – – –

350 kg
750 funtów

Typ  
cylindra I

Typ pompy dla 
1 cylindra

Typ pompy dla 
2 cylindrów

Typ pompy dla 
3 cylindrów

Typ pompy dla 
4 cylindrów

Typ pompy dla 
5 cylindrów

Typ pompy dla 
6 cylindrów

Typ pompy dla 
8 cylindrów

150 mm (6 cali) 1415 – PA 2815 PB 3815 PB 4815 PB 5815 PB 6815 PB 8815

200 mm (8 cali) 1420 – PA 2820 PB 3820 PB 4820 PB 5820 PB 6820 PB 8820

300 mm(12 cali) 1430 – PA 2830 PB 3830 PB 4830 PB 5830 PB 6830 PB 8830

400 mm (15,5 cala) 1440 – PA 2840 PB 3840 PB 4840 PB 5840 PB 6840 PB 8840

500 mm (19,5 cala) 1450 – PA 2850 PB 3850 PB 4850 PB 5850 PB 6850 PB 8850

600 mm (23,5 cala) 1460 – PA 2860 PB 3860 PB 4860 PB 5860 PB 6860 PB 8860

700 mm (27,5 cala) 1470 – PA 2870 PB 3870 PB 4870 PB 5870 PB 6870 PB 8870

Skok na obrót korby – 5 mm/obrót 5 mm/obrót 5 mm/obrót 5 mm/obrót 5 mm/obrót 5 mm/obrót

Skok na sekundę pracy silnika – 15 mm / s 15 mm / s 15 mm / s 15 mm / s 15 mm / s 15 mm / s

600 kg
1300 funtów

Typ  
cylindra I

Typ pompy dla 
1 cylindra

Typ pompy dla  
2 cylindrów **

Typ pompy dla 
3 cylindrów

Typ pompy dla 
4 cylindrów

Typ pompy dla 
5 cylindrów

Typ pompy dla 
6 cylindrów

Typ pompy dla 
8 cylindrów

110 mm (4 cale) 1815 – PA 2820 PB 3820 PB 4820 PB 5820 PB 6820 PB 8820

180 mm (7 cali) 1820 – PA 2830 PB 3830 PB 4830 PB 5830 PB 6830 PB 8830

240 mm (9 cali) 1830 – PA 2840 PB 3840 PB 4840 PB 5840 PB 6840 PB 8840

300 mm (12 cali) 1830 – PA 2850 PB 3850 PB 4850 PB 5850 PB 6850 PB 8850

400 mm (15,5 cala) 1840 – PA 2866 PB 3866 PB 4866 PB 5866 PB 6866 PB 8866

Skok na obrót korby – 3 mm/obrót 3 mm/obrót 3 mm/obrót 3 mm/obrót 3 mm/obrót 3 mm/obrót

Skok na sekundę pracy silnika – 9 mm / s 9 mm / s 9 mm / s 9 mm / s 9 mm / s 9 mm / s

800 kg
1750 funtów

Typ  
cylindra I

Typ pompy dla 
1 cylindra

Typ pompy dla  
2 cylindrów

Typ pompy dla 
3 cylindrów

Typ pompy dla 
4 cylindrów

Typ pompy dla 
5 cylindrów

Typ pompy dla 
6 cylindrów

Typ pompy dla 
8 cylindrów

110 mm (4 cale) 1815 – – – PB 4418 PB 5418 PB 6418 PB 8418

180 mm (7 cali) 1820 – – – PB 4430 PB 5430 PB 6430 PB 8430

240 mm (9 cali) 1830 – – – PB 4440 PB 5440 PB 6440 PB 8440

Skok na obrót korby – – – 1.8 mm/obrót 1.8 mm/obrót 1.8 mm/obrót 1.8 mm/obrót

Skok na sekundę pracy silnika – – – 5 mm / s 5 mm / s 5 mm / s 5 mm / s

* Maksymalne obciążenie przy użyciu 1 cylindra wynosi 100 kg (220 funtów).
** Maksymalne obciążenie przy użyciu 2 cylindrów wynosit 500 kg (1100 funtów). 
I Cylinder CB, CD, CE, CG, CH, CI, jednostki liniowe LA, LB, LD, LH lub system TA, TT, TQ, TU
Należy wziąć pod uwagę następujące maksymalne wysokości podnoszenia różnych typów cylindrów: system TA – 500 mm (19 cali) | system LH/TH – 500 mm (19 cali) | 
system TI/TK – 300 mm (12 cali) | system TQ – 400 mm (15 cali) | system TT – 400 mm (15 cali) | system TU – 500 mm (19 cali).
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Sieć dystrybucji

Szwajcaria 
Ergoswiss AG 
Nöllenstrasse 15
9443 Widnau
Tel.: +41 71 727 06 70
Fax: +41 71 727 06 79
info@ergoswiss.com
www.ergoswiss.ch

Niemcy 
Ergoswiss AG
Stefanie Seybold
Kornbergstrasse 10
70176 Stuttgart
Tel.: +49 711 6550 0240
Fax: +49 711 3914 4138
info@ergoswiss.com
www.ergoswiss.com

Niemcy 
Kod Pocztowy: 18-32, 38, 48-49
Achenbach Antriebstechnik
Frank Achenbach
Am Stubben 7
21244 Buchholz i.d.N
Tel.: +49 4181 380 375
Fax: +49 4181 380 376
info@achenbachantriebstechnik.de
www.achenbachantriebstechnik.de

Niemcy
Kod Pocztowy: 80-86, 90-97  
KW Antriebs- &  
Automationstechnik GmbH
Siegfried Wiegärtner
Koberger Strasse 39
90408 Nürnberg 
Tel.: +49 911 366 3369 0
Fax: +49 911 366 3369 15
info@kw-antriebstechnik.de
www.kw-antriebstechnik.de

Australia
Modular Components &  
Automation
Wesley Moore
20 Nicholas Drive
VIC 3175 Dandenong South
Tel.: +61 3 9706 4601
Fax: +61 3 9706 4350
info@mcanda.com.au
www.modularcomponents.com.au

Belgia
AWP
Kurt Willems
Parelhoenstraat 24
9080 Lochristi (Gent)
Tel.: +32 9232 0678
Fax: +32 9242 0678
info@awp-p.com
www.awp-p.com

Finlandia
OY MOVETEC AB
Seppo Heikkila
Hannuksentie 1
02270 Espoo
Tel.: +358 9 5259 230
Fax: +358 9 5259 2333
seppo.heikkila@movetec.fi
www.movetec.fi

Francja
ALDIANCE SAS
Olivier Grenier
ZI de Glaizy / BP191 - Thyez
74304 Cluses Cedex
Tel.: +33 450 9686 86
Fax: +33 450 9686 99
aldiance@aldiance.fr
www.aldiance-sonepar.fr

Francja
Transept
Pierre Claudel
ZA de la Fénicière / BP 653
85306 Sallertaine
Tel.: +33 251 6869 45
Fax: +33 251 6881 78
message@transept.fr
www.giltec.fr

Holandia
Ergoswiss Benelux B.V.
Bern Koele
De Stuwdam 51
3800 AA Amersfoort
Tel.: +31 33 476 89 22
Fax: +31 33 476 89 24
info@ergoswiss.nl
www.ergoswiss.nl

Włochy
PB.mek srl
Frederico Uslenghi
Via Monte Grigna 7
20092 Cinisello Balsamo
Tel.: +39 02 612 98 711
Fax: +39 02 665 94 071
info@pbmek.it
www.pbmek.it

Japonia
FUJI Engineering Co., LTD
Seiichiro Kume
981-2 Koinaba, Isehara-shi
259-1122 Kanagawa
Tel.: +81 463 96 5956
Fax: +81 463 96 5975
Seiichiro_kume@nifty.com
www.ergoswiss.com
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Kanada
A2A Systems
Remo Bonewitz
1097 North Service Road East
L6H 1A6 Oakville (ON)
Tel.: +1 905 337 9666
Fax: +1 905 337 9660
info@a2asystems.com
www.a2asystems.com

Korea
MINETECH Corp.
Daniel Kim
#8-205 Anyang Int. Distribution 
Complex
555-9 Hogye-Dong, Dongan-Gu,  
Anyang-Si, Kyunggi-Do
431-831 Korea
Tel.: +82 31 479 4480
Fax: +82 31 479 3894
mineteche@yahoo.com
www.ergoswiss.com

Luksemburg
AWP
Kurt Willems
Parelhoenstraat 24
9080 Lochristi (Gent)
Tel.: +32 9232 0678
Fax: +32 9242 0678
info@awp-p.com
www.awp-p.com

Austria
ZIMM Maschinenelemente GmbH 
+ Co KG
Martin Gfall
Millennium Park 3
6890 Lustenau
Tel.: +43 5577 806 23
Fax: +43 5577 806 8
ergoswiss@zimm.at
www.zimm.at

Polska
KRYZA Technologies &  
Enterprises
Krystian Zajączkowski
Stare Bielice 71i 
76-039 Biesiekierz  
Tel.: +48 94 347 34 43 
Fax: +48 94 712 61 34
info@ergoswiss.com.pl
www.ergoswiss.com.pl

Szwecja
MoveTech AB
Andreas Daleskog
Hagalundsvägen 43
702 30 Örebro
Tel.: +46 19 611 19 19
Fax: +46 19 611 19 91
info@movetech.com
www.movetech.com

Hiszpania
Grupo Addapt
Antonio J. Munoz Diaz
Calle Bombeo, 27
29200 Antequera, Málaga
Tel.: +34 952 70 03 39
Fax: +34 952 84 60 76
info@grupoaddapt.com
www.grupoaddapt.com 

Czechy i Słowacja
Haberkorn Ulmer s.r.o.
Karel Dombek
Generála Vlachého 305
74762 Mokré Lazce
Tel.: +420 553 7571 32
Fax: +420 553 7571 42
info@haberkorn.cz
www.haberkorn.cz

USA
American Sales Development LLC
Edward Keane
PO 320017
CT 06825 Fairfield
Tel.: +1 203 292 3860
Fax: +1 203 292 3860
info@americansalesdevelopment.net
www.americansalesdevelopment.net



Informacje o innych produktach zamieszczono w  
materiałach promocyjnych i na stronie internetowej 
firmy Ergoswiss. 


