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ПОДЕМНИЦИ И АКСЕСОАРИ
Стандартна серия подемници и предпазни
спирачки, като техният капацитет варира от 400 до
1000 килограма. Те се предлагаткато
самостоятелни изделия или в комплект с
необходими технически аксесоари: горен
ограничител, устройства за режими на непълно
натоварване/претоварване, въжета от стоманена
тел, захранващ кабел, централно разположено или
висящо табло за управление (включително
механизъм срещу наклоняване).

Серия Окто

Серия Скаймакс
Предпазна спирачка

Подемници и аксесоари
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ПЪЛНА ГАМА ОТ МОДУЛНИ ПЛАТФОРМЕНИ СИСТЕМИ
· Стандартните серийни платформи с търговска марка Спийдфикс/Speedifix (с 1, 2 и
3-метрови участъци) достигат дължина до 12 метра, отличават се с обичайните висящи
във въздуха пътеки и те са оборудвани със стандартни обезопасени въжета за окачване,
имащи накрайници за закрепяне, а в определени случаи могат да достигат 16 метра,
използвайки специални въжета с функционални накрайници и пътеки за ходене. Тук трябва
да споменем уникалните серийни платформи „МАКСИ“ с широчина от 1 метър, които са
специално проектирани за работа, изискваща достъп до мостове, като те варират в
дължина и достигат до 23 метра, използвайки крайни помощни конструкции и въжета или
въжета с накрайници за рамки, конструкции и скелята или в определени случаи могат да
достигат 30 метра, използвайки въжета с функционални накрайници и пътеки за ходене.
· Произвеждат се и серийни платформи за котли, характеризиращи се със специфичен
модулен дизайн, като всички компоненти са така проектирани и монтирани, че да се
осигурява достъп, през специален отвор под формата на люк и съобразен с размерите на
човек, вътре в котлите на ТЕЦ; а дължините на такива платформи могат да достигат до 16
метра, бидейки със скосени ъгли и тук трябва да споменем уникалния дизайн на малките
по размер тесни платформи, оборудвани с мощен нагревател.

· Произвеждат се работни кабини (клетки) предназначени за
самостоятеленподемник (един човек) и те могат да бъдат с различни
размери (широчинаот 0,75 метра, 1 метър и 1,2 метра), като се използва
самостоятелнофункционално окачено въже с накрайник.
· Предлагат се и платформи с подобрени и усъвършенствани
експлоатационни характеристики, като те са предназначени за един
човек, две или повече лица и са подходящи за постоянни инсталации в
комплектс монтирани за постоянно системи за окачване.

Платформа МАКСИ

Спийдфикс – конфигурация на пътеката за ходене

Спийдфикс – конфигурация на крайната конструкция

Платформи
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СТЪЛБИ, НОСЕЩИ РАМКОВИ КОНСТРУКЦИИ
И СПЕЦИАЛНИ ПЛАТФОРМИ
Проектирането на носещи рамкови конструкции позволява
естетичното и приемливо интегриране на системата за
поддръжка с цялостното оформление. Тази многофункционална
система ви осигурява достъп до стъклени покриви, атриуми и
фасади. Това става вътрешно и външно.Платформа с
електрически подемник може да бъде добавена към дизайна на
разглежданата система за да имате достъп до външните
неносещи стени.
Като допълнение към рамковите конструкции, се предлагат
напречни стълби които могат да бъдат едно добро и ефективно
решение за специфични части от сградата. Те могат да
намерят приложение както в интериора, така и в екстериора на
сградата.
Инженерният отдел на фирма “Скай Ман” е в състояние да
превърне всяко предизвикателно запитване в приложимо и
ефективно решение. Така например, бяха създадени специални
платформи, имащи прибиращи се и свиващи се балкони.

Специална модулна платформа, имаща подобрени и усъвършенствани
експлоатационни характеристики, със сгъващи се и прибиращи се балкони

Стълби, носещи рамкови конструкции и специални платформи
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Системи за окачване
КОНЗОЛНИ ГРЕДИ И СКОБИ ЗА
ЗАХВАЩАНЕ КЪМ ПАРАПЕТ
Ние ви предлагаме стандартни модулни покривни греди и
скоби за захващане към парапети, подходящи заподемници с
всякакъв капацитет.

МЕТАЛНИ КРАНОВЕ С ВЪРТЯЩИ
ОКОЛО ОСТТА НАКРАЙНИЦИ
Метални поддържащи кранове с въртящи около
остта накрайници монтирани на покрива на
сградата за времен/перманентен достъп на
платформите.

Системи за окачване – Висящи еднорелсови пътища

МОНОРЕЛСИ
Монорелсите предлагани от фирма „Скай Ман“, са
произведени в резултат на екструзията/пресоването на
олекотени специално проектирани алуминиеви профили.
Носещите конзоли могат да бъдат поставени и закрепени
към фасадата на сградата или под всяка козирка на
конструкцията.

Всички профили и аксесоари могат да бъдат покрити с
прах чрез прахово боядисване и в който и да е класически
цвят, за да са в синхрон с външния вид на сградата.
Предлагаме ръчни или електрически колички за
прекосяване и пропътуване по протежението на релсите
монтирани около периметъра на сградата.
Снимка на висящи еднорелсови пътища
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Висящи еднорелсови пътища

МОНОРЕЛСИ
SR 160
Това е монорелса, основаваща се на триене.
Подходяща е както за хоризонтални, така и за
наклонени приложения до 30°.
SR 180
Това е верижно задвижвана монорелса.
Подходяща е както за хоризонтални, така и за
наклонени приложения до 45°.
C-rail
Идеална е за скрити монорелсови пътища, за да се
покрият архитектурните изисквания.
Omega rail
Използва се най-вече в комбинация с напречно
разположени високо във въздуха стълби и/или
носещи рамкови конструкции.
Следва снимка на висящ еднорелсов път

SR 160
SR 180

C-rail

Omega rail

Системи от кабини, вагонетки и контейнери за работа на покрива

SM1 - SM2 - SMC
„Скай Ман“ предлага стандартизирано портфолио от
кабини, вагонетки и контейнери за работа от покрива,
като те покриват напълно изискванията на зададеният
проект.
- Повърхностен слой боя в който и да е 		
класически цвят
-Механизми за въртене, хоризонтално изместване и за
промяна на ъгъла на наклона, завъртане на напречната
греда и сгъваща се стойка и конзола, осигуряващи
достъп, за да имате достъп до всяка фасада.
- 4-жична многослойна или еднослойна еднобарабанна
лебедка в зависимост от височината на сградата
		
- Платформа с всякаква подходяща дължина, като
пантографът и електрическата количка са готови за
работа в случай на необходимост
- Предлагат се и други аксесоари, ако са ви необходими
или съгласно тръжната документация
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Системи от кабини, вагонетки и контейнери за работа на покрива
SM1
SM2
Разстояние между центровете на колелцата: 900 - 2000 мм
Максимален обсег:

8500 мм

SM1
Разстояние между центровете на колелцата:

1200 – 2500 мм

Максимален обсег: 15000 мм
SMC
Разстояние между центровете на колелцата:

1500 – 3000 мм

Максимален обсег: 30000 мм

SM2

SMC

Системи от кабини, вагонетки и контейнери за работа на покрива

УСТРОЙСТВА ИЗПОЛЗВАНИ ЗА ДВИЖЕНИЕ ПО ПАРАПЕТ
Те са монтирани върху двойни релси, вертикално инсталирани една под друга към
вътрешната страна на стената до парапета. Системата от направляващи релси може да
бъде поставена по такъв начин, че те да служат също като предпазен парапет на покрива,
ако това се изисква.
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Системи от кабини, вагонетки и контейнери за работа на покрива
Системите от кабини, вагонетки и контейнери за работа на покрива се проектират
съгласно изискванията на клиента, за да задоволят потребностите в строителството:
- Комплексни сгъваеми и регулируеми лостове и рамена
- Сгъваеми стойки
- Релсови пътища за изкачване и издигане нагоре
- Екстремални височини на сгради

Системи за безопасна работа и аксесоари за покрива

В помощ на отдела за достъп и
безопасност, фирмата-производител „Скай
Ман“ също доставя системи за
безопасност и технически аксесоари за
покрива:
- Системи от въжета, предпазващи от
падане при работа на височина и анкери
подходящи за покрив
- Неподвижни стълби
- Екипировка и други ЛПС
- Предпазни релси
- Бетон полагащи машини

access & safety
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Инженерингови Решения

Ние ви предлагаме проектни решения според вашите
нужди както за временни, така и за постоянни окачени
конструкции, осигуряващи достъп за и на отговорни лица.

Sky Man: supplying customer’s demand
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