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ELEKTRISCHE LOOPKAT 

1. Gebruik 

TD serie enkel spoor elektrische loopkat,aangestuurd door een motor. Bewegend op een stalen 

balk,in combinatie met een elektrische of handtakel. Wordt vaak gebruikt voor het in elkaar zetten 

van machinaal gereedschap. Tillen en verplaatsen van gereedschap,zware spullen etc ,gebruik in 

fabrieken, werven,loodsen en op de bouw. 

2. Kenmerken. 

A. Kleine omvang en gemakkelijk in elkaar te zetten. 

B. Bespaart energie bij het gebruik,en vergemakkelijkt langdurig gebruik. 

C. Is geschikt voor verschillende stalen balken,en kan bewegen op een gebogen spoor, actieradius op                                                                              

een gebogen spoor is 1 meter. Makkelijk aan te passen ruimte tussen de wielen. 

3. Constructie. 

A. Het bestaat uit een linker frame helft (5) en een rechter frame helft (2), rechter hijs 

verbindingsbout (4), sluitring (6) afstandshouder (3) verbindingsstang (7) moer (1) 

B. Om te voldoen aan verschillende breedte van de balken is het uitgerust met een aantal ringen (6) 

gebruikt voor ruimte instellingen. Plaats het aan de binnen of buitenkant van de hoofdbeugel (5), (2) 

volgens u eis. 

4. Montage 

A. Het is geschikt voor alle hijstoestellen van PA 200 tot PA 1000. 

 



B.  Bevestig de moer (1) nadat hij in elkaar is gezet,op het spoor van de stalen balk, proefdraaien met 

lichte belasting, draai daarna de moer aan en bevestig de splitpen. Controleer meer malen na lichte 

belasting op het goed in elkaar zitten van alle onderdelen, daarna kan pas de volle belading gebruikt 

worden. 

C. Benodigde Voltage: enkele invoer 230V/50 Hz of 120V/60 Hz. 

5. Gebruik 

A. Overbelasting is verboden. 

b. Het is verboden te werken of te lopen onder de loopkat als deze in werking is. 

C. Verzeker u ervan dat het op te tillen gewicht,in dezelfde richting licht van de stalen H balk. 

D. Als er iets abnormaals  gebeurt tijdens het hijsen en verplaatsen,direct stoppen en controleren. 

E. Regelmatig smeren van de onderdelen en controle op loszittende onderdelen is verplicht. 

F. Beschadigde, gebarsten of gebroken ijzeren balken zijn niet geschikt voor gebruik van de  

    elektrische loopkat! 

Technische info 
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