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1.1 ARG08 Chwytak szynowy Autolok  
 

 

Chwytak szynowy Autolok został 

specjalnie zaprojektowany do 

użytku z koparkami i żurawiami 

hydraulicznymi 

i jest zbudowany tak, aby 

wytrzymać wysokie obciążenia 

dynamiczne, które mogą 

wytwarzać te maszyny. 

 
Niezależnie od wybranego modelu, 

Autolok może być dostarczony do użytku 

w transporcie szyn jezdnych, szyn 

rowkowanych i szyn prądowych zgodnie z 

wymaganiami. 

 
Kluczową cechą chwytaka szynowego 

Autolok jest w pełni zamknięty 

mechanizm ze wskaźnikiem „czerwonej 

flagi”, który informuje operatora, kiedy 

urządzenie jest bezpiecznie zablokowane 

na szynie. 

 
Chociaż Autolok waży zaledwie 25 kg, 

jego bezpieczne obciążenie robocze 

wynosi 2000 kg i jest przetestowany 

obciążeniem maksymalnym rzędu 4 ton. 

 

Dane techniczne 
Waga (Autolok H) 25 kg 

Waga (Autolok M)  24,5 kg 

WLL (Bezpieczne obciążenie robocze) 

2000 kg Obciążenie próbne (Test 

fabryczny) 4000 kg Mechanizm Obsługa 

krzywkowa 

Wskaźnik „Wskaźnik czerwonej 

flagi” 

Wysokość 575 mm 

Szerokość 140 mm 

Długość  230 mm 

 

  
 

 
Maks. ciśnienie hydrauliczne (H)  190 

Bar Min. ciśnienie hydrauliczne (H) 

  90 Moc 

robocza uchwytu prętowego (M) 50 N 

Kolor korpusu 08E51 Żółty 

Ruchome części Czerwony sygnał 

 

Funkcje 

 
• Lekki i kompaktowy 

• Mechanizm krzywkowy 

• Obsługa hydrauliczna lub ręczna 

• Wysoka wytrzymałość 

• Cała konstrukcja stalowa 

• Wysoka odporność na obciążenia 
dynamiczne 

• Wysoka odporność na przeciążenia 

• Sprawdzony w użyciu od 2006 roku 

• 2000 kg WLL 

• Obciążenie próbne 4000 kg 

• Prototypy testowane do ponad 12 ton 

• Dostępne wszystkie zapasowe części 

• Znak CE 

 
SOLIDNY, NIEZAWODNY I ATRAKCYJNY 

CENOWO CHWYTAK SZYNOWY JEST 

WYSTARCZAJĄCO MAŁY, BY ZMIEŚCIĆ SIĘ 

W SKRZYNCE NARZĘDZIOWEJ 

WIĘKSZOŚCI POJAZDÓW 

DWUDROGOWYCH 

 

 

 

 
SYSTEMS 



Podane specyfikacje mogą ulec zmianie w związku z naszą 

polityką ciągłego doskonalenia 4 www.ihsystems.pl 

Korzyśc
i 

Mechanizm krzywkowy oznacza brak cięgła 
zacisku 

Całkowicie zamknięty mechanizm oznacza 

mniejsze uszkodzenia 

Wysoka wytrzymałość oznacza, że Autolok 

wytrzyma intensywne użytkowanie 

związane z nowoczesnymi pojazdami 

dwudrogowymi 



Podane specyfikacje mogą ulec zmianie w związku z naszą 

polityką ciągłego doskonalenia 5 www.ihsystems.pl 

Opcje i informacje dotyczące zamawiania 

Chwytak szynowy IH Systems ARG08 Autolok jest 

dostępny w wersjach ręcznych i hydraulicznych i może 

być dostosowany 

do obsługi szyny jezdnej, szyny prądowej lub szyny 

rowkowej. 

Zamawiając Autolok do szyny rowkowej, należy określić 

konkretną szynę, która ma być podnoszona. 

Wszystkie wersje zostały przetestowane pod kątem prototypu do 

12 ton, aby zapewnić ich bezpieczeństwo w trudnym środowisku 

pracy. 

Przykład: ARG08-01-01 ręczny chwytak Autolok do 

szyn jezdnych. 
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1.2 Obrotnica szyn RT211 
 

Obrotnica szyn RT211 

IH Systems to nasz najbardziej 

wszechstronny produkt do obsługi 

szyn. 

 
Solidna konstrukcja i zabezpieczenie 

hydrauliczne przez podwójny, sterowany 

pilotem zawór zwrotny zamontowany 

bezpośrednio na siłowniku sprawia, że 

chwytak jest łatwy i bezpieczny w użyciu. 

 
Wszystkie przeguby są wyposażone w 

wymienne tuleje i smarowniczki do 

codziennego smarowania. 

 
Unikalną cechą RT211 jest możliwość 

chwytania, manipulowania i obracania 

szyn o długości do 200 m.  Dzięki temu 

idealnie nadaje się do obsługi szyn i 

operacji odzyskiwania. 

 

Dane techniczne 
Masa ok.   650 kg 

WLL (bezpieczne obciążenie robocze) 2000 

kg Obciążenie próbne (test fabryczny) 4000 

kg Mechanizm W pełni 

hydrauliczny Min. siła chwytu   

 40 kN Min. 

Moment obrotowy   9500 kNm Szerokość

  140 mm 

Długość 230 mm 

 

 

Maks.  Ciśnienie hydrauliczne 210 Bar 

Min.  Ciśnienie hydrauliczne   90 

Bar Maks. ciś. hydrauliczne  150 Bar 

Kolor korpusu 08E51 Żółty 

Szczęka i siłownik Czerwona flaga 

 
 

   

Korzyśc
i 

 
Renowacja szyn o dowolnej długości z 

dowolnego miejsca Łatwość radzenia sobie z 

przewróconymi szynami 

Nie ma potrzeby ręcznego przenoszenia 

lub przesuwania szyn 

 

 

 

 
SYSTEMS 

Funkcje 

 
• Obrót hydrauliczny 

• Hydrauliczne szczęki szynowe 

• Hydrauliczne przechylanie szczęk 

• Cała konstrukcja stalowa 

• Wysoka odporność na obciążenia 
dynamiczne 

• Wysoka odporność na przeciążenia 

• Możliwość pracy w dowolnej pozycji 

• 2000 kg WLL 

• Obciążenie próbne 4000 kg 

• Możliwość chwycenia szyny pod 
dowolnym kątem 

• Dostępne wszystkie zapasowe części 

• Znak CE 

 
NAJBARDZIEJ WSZECHSTRONNY I 

PRZYDATNY MANIPULATOR SZYN 

DOSTĘPNY OBECNIE NA RYNKU 
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Opcje i informacje dotyczące zamawiania 

Obrotnica szyn RT211 jest dostępna z zaworami 

kontroli ciśnienia układów hydraulicznych chwytaka i 

końcówki lub bez nich 

systemy hydrauliczne. 

 
Kontrola ciśnienia powinna być określona tam, gdzie ciśnienie w 

systemie maszyny głównej przekracza 210 bar. 

 
Przy zamówieniu należy znać wymagane wymiary głowicy 

adaptera. Głowice adaptera są dostępne ze stałymi 

sworzniami do szybkozłączy lub ze zdejmowanymi sworzniami 

do bezpośredniego połączenia z wysięgnikiem koparki. 

 
Dla tego produktu dostępny jest stojak transportowy/magazynowy. 

 
 

Przykład: Obrotnica szyn RT211-01-01 bez 

zaworu regulacji ciśnienia lub podpory 

 
 
 

 
SYSTEMS 
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1.3 Teleskopowa belka do podnoszenia szyn TRLB20 
 

Teleskopowa belka do 

podnoszenia szyn TRLB20 to 

pierwszy wybór do obsługi 

nowych szyn o długości do 20m. 

 
 

 
Obecnie dostępne są różne wersje do 

obsługi szyn jezdnych, szyn prądowych i 

szyn rowkowanych. 

 
Wiele z tych belek jest używanych w 

samochodach ciężarowych 

dostarczających szyny, gdzie bardzo 

ceniona jest ich łatwość integracji z 

żurawiami do załadunku samochodów 

ciężarowych. 

 
Teleskopowe belki szynowe 

TRLB20 są standardowo 

wyposażone w stojaki 

transportowe. 

 

Dane techniczne 
Masa (typowa)  650 kg 

WLL (bezpieczne obciążenie robocze.) 

1250 kg Obciążenie próbne (test 

fabryczny) 2500 kg Mechanizm

 Obsługa 

krzywkowa 

Wskaźnik Wskaźnik czerwonej 

flagi Wysokość (dane tech.) 910 mm 

Szerokość  290 mm 

Długość  3600 do 6200 mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maks. Hyd. Ciśnienie hydrauliczne 210 Bar 

Min. Ciśnienie hydrauliczne  90 Bar 

Kolor 08E51 Żółty 

Ruchome części Czerwony sygnał 

 
 

 

 

 

 
SYSTEMS 

Funkcje 

 
• Lekki i kompaktowy 

• Niezawodny mechanizm krzywkowy. 

• Dostępne wersje do obsługi 

szyn jezdnych, szyn 

rowkowanych i szyn prądowych 

• Wersje teleskopowe ręczne i 

hydrauliczne 

• Wysoka wytrzymałość 

• Cała konstrukcja stalowa 

• Wysoka odporność na obciążenia 
dynamiczne 

• Wysoka odporność na przeciążenia 

• Sprawdzony w użyciu od 2006 roku 

• 1250 kg WLL 

• Obciążenie próbne 2500 kg 

• Automatyczne zaciskanie sekcji 

teleskopowych 

• Wskaźniki stanu szczęk z czerwoną flagą 

• Dostępne wszystkie zapasowe części 

• Znak CE 
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Korzyśc
i 

Mechanizm krzywkowy oznacza brak cięgła 
zacisku 

 
Całkowicie zamknięty mechanizm oznacza 

mniejsze uszkodzenia 
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Opcje i informacje dotyczące zamawiania 

Teleskopowa belka do podnoszenia szyn TRLB20 jest 

dostępna z ręcznym lub hydraulicznym przedłużeniem 

teleskopowym. 

 
Wersja ręczna jest automatycznie zaciskana na ustawionej 

długości, gdy szczęki chwytające są zamknięte, zawór ręczny 

służy do zwalniania zacisków, aby umożliwić regulację belki. 

 
Wersja z wysuwaniem hydraulicznym zawiera automatyczny 

system zmiany, który umożliwia operatorowi wypoziomowanie 

ładunku po podniesieniu belki. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Przykład: TRLB20-01-05 Teleskopowa belka do 

podnoszenia szyn z ręcznym przedłużeniem i 

głowicą adaptera z kwadratowym napędem 

Archimedes. 

 
 
 

 
SYSTEMS 

 



Podane specyfikacje mogą ulec zmianie w związku z naszą 

polityką ciągłego doskonalenia 11 www.ihsystems.pl  

 

Korzyśc
i 

 
Nie ma konieczności regulacji dla różnych 

odcinków szyn 

 
Zawór zwrotny chroni przed skutkami awarii 

węża. Prosty i bezpieczny w użyciu 

 

1.4 Uniwersalna nasadka szynowa RT10 
 

Uniwersalna nasadka szynowa RT10 

podtrzymuje i manipuluje długą 

spawaną szyną za pomocą czterech 

rolek prowadzących 

pod główką szyny. 

 
Specjalna konstrukcja tej nasadki sprawia, 

że może współpracować z każdą szyną 

jezdną z płaskim spodem bez 

konieczności dokonywania jakichkolwiek 

regulacji. Szyna nie musi być podnoszona 

na bloki, aby nasadka mogła rozpocząć 

pracę. 

 
Kluczową cechą RT10 jest dobrze 

zabezpieczony siłownik hydrauliczny, 

który zapobiega uszkodzeniom podczas 

intensywnego użytkowania. 

 
Jednostki prototypowe zostały 

przetestowane do dwudziestu ton podczas 

prac rozwojowych, potwierdzając ich 

wytrzymałość i trwałość. 

 
 

Dane 
techniczne 

 

Masa 235 kg Maks. Ciśnienie 
hydrauliczne 

210 bar 

WLL (bezpieczne obciążenie 

robocze) 

2000 kg Min. Ciśnienie 
hydrauliczne 

90 bar 

Obciążenie próbne (test 

fabryczny) 

4000 kg Kolor Żółty 08E51 

Mechanizm 

Wysokość 

Hydraulika 

735 mm 
Kolor siłownika Czerwony 

sygnałowy 

Szerokość 730 mm   

Długość 630 mm   

 

 

 
 
 

 
SYSTEMS 

Funkcje 

 
• Mocna i wytrzymała konstrukcja 

• W pełni zabezpieczony siłownik 
hydrauliczny 

• Tuleje z brązu 

• Cała konstrukcja spawana ze stali 

• Wysoka odporność na obciążenia 
dynamiczne 

• Wysoka odporność na przeciążenia 

• Sprawdzona w użyciu od 2002 roku 

• 2000 kg WLL 

• Obciążenie próbne 4000 kg 

• Testowane prototypy do 20 ton 

• Dostępne miękkie rolki do powlekanych 
szyn. 

• Dostępne wszystkie zapasowe części 

• Znak CE 

 
MOCNA I ŁATWA W UŻYCIU NASADKA DO 

WSZYSTKICH PŁASKICH SZYN 
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Opcje i informacje dotyczące zamawiania 

Nasadka szynowa jest przeznaczona do przesuwania 

wszystkich rodzajów szyn jezdnych bez regulacji. 

 
Nasadka jest dostępna z zaworem regulacji ciśnienia lub bez. 

Kontrolę ciśnienia należy określić, gdy ciśnienie systemowe 

maszyny głównej przekracza 200 barów. 

 

Przykład: Nasadka RT10-01-01 bez zaworu regulacji 

ciśnienia lub podpory 

 
 
 

 
SYSTEMS 
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1.5 Przeciągacz gwintownicy TD15 
 

TD15 Urządzenie do przeciągania 

i przesuwania szyn to unikalne 

rozwiązanie do obsługi 

długich, spawanych szyn. 

 
Łącząc nasadki szynowe z 

hydraulicznym zaciskiem dociskowym, 

TD15 może przeciągać i przesuwać 

zarówno szyny jezdne, jak i szyny 

prądowe bez konieczności zmiany 

osprzętu. 

 
Urządzenie może być również 

wykorzystywane do „podnoszenia i 

układania” szyn oraz do podnoszenia i 

załadunku krótkich odcinków szyn. 

 
Przy znamionowym uciągu 10 000 kgf i 

udźwigu 2000 kg, urządzenie TD15 

zostało zaprojektowane i zbudowane z 

myślą o długiej żywotności. 

 

DANE 
TECHNICZNE 
Masa 

 

 
710 kg 

 

 

Maks. ciśnienie hydrauliczne 210 Bar 

WLL (Bezpieczne obciążenie robocze

  2000 kg 

Maks. Siła pociągowa 10 000 kgf 

Mechanizm w pełni 

hydrauliczny 

Min. ciśnienie hydrauliczne 90 Bar 

 
Kolor 08E51 żółty 

Ruchome części Czerwony sygnał 

Wysokość (transport)  910 mm 

Szerokość  1125 mm 

Długość  1320 mm 

Uchwyty Biały 

 
 

 

 

 

 
SYSTEMS 

Funkcje 
urządze

nia 

 
• 50 ton siły chwytu 

• Hartowane szczęki ze stali 

• Do użytku z szynami jezdnymi i 

prądowymi 

• Wytrzymałe wałki do przesuwania 

z utwardzoną powierzchnią 

• Zawory zwrotne na siłownikach 

• Hartowane stalowe tuleje na chwytaku 

• Natychmiastowa zmiana z 

przeciągania na przesuwanie i 

odwrotnie 

• Oczka do podnoszenia, aby 

podnieść koniec szyny podczas 

przenoszenia 

 
 

KOMPLETNE ROZWIĄZANIE DO 

PRZENOSZENIA, DEMONTAŻU I 

MONTAŻU DŁUGICH SPAWANYCH 

SZYN  JEZDNYCH I PRĄDOWYCH. 
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Korzyśc
i 

Błyskawiczne przełączanie między 

funkcjami Skrócony czas montażu 

szyn 

Uniwersalność typu 

„dwa w jednym” 

Długa żywotność 
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Opcje i informacje dotyczące zamawiania 

Urządzenie do przeciągania i przesuwania szyn 

TD15 jest dostępne tylko w jednej wersji i pasuje 

do wszystkich maszyn o wystarczającej wydajności. 

 
Standardowo w systemie chwytaka jest zamontowany zawór 

regulacji ciśnienia. W razie potrzeby system może być również 

wyposażony w kontrolę ciśnienia. 

 
Dla tego produktu dostępny jest stojak transportowy/magazynowy. 

 

Przykład: Urządzenie do przeciągania i 

przesuwania TD15-01-02 ze standardowym 

układem hydraulicznym i stojakiem 

 
 
 

 
SYSTEMS 
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1.6 Nasadka do stopki szynowej RFT15 
 

uniwersalne nasadki szynowe do 

przesuwania wszystkich rodzajów 

szyn z płaską podstawą 

w tym zarówno szyn jezdnych, jak i 

sekcji szyn prądowych. 

 
Siłowniki hydrauliczne pozwalają pewnie 

chwycić podstawę sekcji szyny i 

precyzyjnie wprowadzić ją na miejsce. 

 
Specjalny mechanizm automatycznie 

wysuwa rolki o dokładną wysokość, gdy 

szyna jest podnoszona, aby zapewnić 

płynną pracę. 

 
 
 
 

 
Dane 
techniczne 
Masa 

 

 

 
250 kg 

 

 

 

Maks. ciśnienie hydrauliczne 210 Bar 

WLL (bezpieczne obciążenie robocze) 

2000 kg Obciążenie próbne (test 

fabryczny) 4000 kg Mechanizm Pełna 

hydraulika 

Min. ciśnienie hydrauliczne 90 Bar 

 
Kolor 08E51 żółty 

Ruchome części Czerwony sygnał 

Wysokość (typowa) 580 mm 

Szerokość  480 mm 

Długość  550 mm 

Uchwyty Biały 

 
 

   

Korzyśc
i 

 
Brak konieczności regulacji dla różnych 

odcinków szyny 

 
Zawór zwrotny chroni przed skutkami awarii 

węża Współpracuje ze wszystkimi szynami 

z płaską podstawą Wymienne rolki i wały 

 

 

 

 
SYSTEMS 

Funkcje 

 
• Mocne i wytrzymałe 

• W pełni zabezpieczone siłowniki 
hydrauliczne 

• Nasmarowane tuleje w całym urządzeniu 

• Cała konstrukcja ze stali 

• Wysoka odporność na obciążenia 
dynamiczne 

• Uniwersalne zastosowanie 

• Rolki i wały\ki utwardzane 
powierzchniowo 

• 2000 kg WLL 

• Prototypy testowane do 12 000 kg 

• Dostępne wszystkie zapasowe części 

• Znak CE 

 
 
 

UNIKALNA KONSTRUKCJA NASADKI 

DO WSZYSTKICH PŁASKICH 

PROWADNIC I SZYN PRĄDOWYCH. 
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Opcje i informacje dotyczące zamawiania 

Nasadka stopki szyny IH Systems RFT15 jest zwykle 

dostarczana do bezpośredniego podłączenia 

do obwodu sterowanego ciśnieniem na maszynie głównej. 

 
W razie potrzeby można jednak zamontować zawór 

redukcyjny, aby zapobiec nadmiernemu ciśnieniu w układzie 

hydraulicznym. 

 
Można to określić jako typ RFT15-02. 

 
W razie potrzeby można również dobrać stojak transportowy/magazynowy. 

 

Przykład: Nasadka stopki szyny RFT15-02-01 z 

zaworem regulacji ciśnienia — bez stojaka 

 
 
 

 
SYSTEMS 
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1.7 Uchwyt wieloszynowy MRH14 
 

Uchwyt wieloszynowy jest 

przeznaczony do podnoszenia 

zestawów szyn podczas dostaw. 

 
Podwójne punkty zaczepowe — każdy 

wyposażony w pałąk bezpieczeństwa 

— pozwalają urządzeniu przenosić 

częściowe ładunki. 

 
Dostępne są wersje ręczne (na ilustracji), 

pneumatyczne i hydrauliczne. 

 
Uchwyty wieloszynowe mogą być 

wykonane tak, aby pasowały do 

każdego odcinka szyny, w tym szyny 

prądowej i rowkowanej. 

 
Uchwyty wieloszynowe mogą być również 

dostarczone w dowolnej konfiguracji od 1 

do 10 szyn, a jednostki mogą być 

zawieszone razem na belkach 

rozporowych dla większych ładunków. 

 
 

Dane techniczne (typowe) 
Masa 115 kg Maks. ciśnienie hydrauliczne 190 Bar 

WLL (bezpieczne obciążenie robocze) 

6000 kg Obciążenie próbne (test 

fabryczny) 10 000 kg Mechanizm    Hyd. / 

Pneu. / Ręczny 

 
Wysokość (typowa) 495mm 

Szerokość  290mm 

Długość  890mm 

Min. ciśnienie hydrauliczne 90 Bar 

 
Kolor 08E51 żółty 

Ruchome części czerwony 

sygnałowy uchwyt  Biały 

 
 

 

 

 

 
SYSTEMS 

Funkcje 

 
• Uruchamianie ręczne lub hydrauliczne 

• Podwójne punkty zaczepu dla 

nieparzystych i parzystych ilości 

szyn 

• Wytrzymała konstrukcja 

• Opcje pneumatyczne, 

hydrauliczne i ręczne 

• Zabezpieczenie zatrzaskowe uchwytu 

• Wszystkie przeguby wyposażone w 
smarowniczki. 

• Dostępne wszystkie zapasowe części 

• Znak CE 

 
 
 

NISKOKOSZTOWY UCHWYT DO 

CIĘŻKIEGO UŻYTKOWANIA, PROSTY 

W KONSERWACJI I NIEZAWODNY W 

OBSŁUDZE. 
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Korzyśc
i 

 
Obsługa do 8 szyn na podnośnik 

 
Szybki załadunek i rozładunek szyn 

 
Wszystkie wersje mogą być używane z 

belkami rozporowymi do obsługi 

długich szyn 
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Opcje i informacje dotyczące zamawiania 

Uchwyt wieloszynowy MRH14 może być 

przystosowany do obsługi od 1 do 8 szyn na 

podnośnik. 

 
Standardowy model obsługiwany jest za pomocą ręcznego 

uchwytu, ale dostępne są również wersje hydrauliczne i 

pneumatyczne. 

 
Belki rozporowe mogą być również używane do łączenia 

dwóch lub więcej jednostek obok siebie w przypadku 

specjalnych zastosowań: prosimy o kontakt z dostawcą w celu 

uzyskania specjalnych instalacji. 

 

Przykład: Podnośnik wieloszynowy MRH14-02-05 

Multi Rail Lifter z obsługą pneumatyczną do 

podnoszenia 5 szyn. 

 
 
 

 
SYSTEMS 

 



Podane specyfikacje mogą ulec zmianie w związku z naszą 

polityką ciągłego doskonalenia 21 www.ihsystems.pl  

 

 

1.8 Podnośnik do szyn RHB16 
 

Zaprojektowany do użytku z 

koparkami i dźwigami 

montowanymi na samochodach 

ciężarowych 

Belka do podnoszenia szyn RHB16 

jest specjalnie przeznaczona do 

użytku w transporcie kolejowym. 

 
Unikalna konstrukcja szczęk pozwala na 

układanie szyn w stosy stopka do stopki, 

aby zmaksymalizować ładowność 

samochodów ciężarowych i wagonów 

kolejowych. 

 
Zawór zabezpieczający zapobiega 

niezamierzonemu upuszczeniu ładunku, 

ale można go wyłączyć, np podczas 

ładowania złomowanych szyn do 

pojemników. 

 
Wytrzymała konstrukcja obejmuje 

obrotnicę o udźwigu sześciu ton i w pełni 

stalową, wytrzymałą ramę. 

 
Zawory zwrotne na siłownikach chronią 

przed wyciekami i pęknięciem węży. 

 

Dane techniczne (standard) 
Masa 325 kg Maks. ciśnienie hydrauliczne (uchwyt) 290 Bar 

WLL (bezpieczne obciążenie robocze) 

1250 kg Obciążenie próbne (test 

fabryczny) 2500 kg Obciążenie rotora 

(jeśli jest na wyposażeniu) 6000 kg 

Mechanizm

 hydraulicz

ny 

Wysokość (typowa) 1430mm 

Min. ciśnienie hydrauliczne (uchwyt) 90 

bar Maks. ciśnienie hydrauliczne (obrót)   

160 Bar 

 
Kolor 08E51 żółty 

Siłownik hydrauliczny Czerwona flaga 

Szerokość  500mm 

Długość  1275 mm 
Szcz

ęki 

Czerwony sygnałowy 

 
 

 

 

 

 
SYSTEMS 

Funkcje 

 
• Pełne uruchamianie hydrauliczne 

• Unikalny projekt szczęk 

• Zawór zabezpieczający 

• Wytrzymała konstrukcja 

• Układa szyny stopką do stopki 

• Wszystkie przeguby są wyposażone w 
smarowniczki 

• Dostępne wszystkie zapasowe części 

• Znak CE 

 
 
 

WYTRZYMAŁY CHWYTAK 

ZAPROJEKTOWANY SPECJALNIE 

DO OBSŁUGI SZYN. 
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Korzyśc
i 

 
Ścisłe pakowanie szyn na samochody 

ciężarowe i wagony Wystarczy tylko 

jedna osoba 

Używać z dźwigiem montowanym na 

ciężarówce lub koparką 
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Opcje i informacje dotyczące zamawiania 

Belka do szyn RHB16 jest dostępna w dwóch 

wersjach: z lub bez zaworu bezpieczeństwa. 

 
Belka podstawowa ma standardowe mocowanie kołnierza 

obrotnicy na 6 śrub, ale może być fabrycznie wyposażona w 

szeroką gamę opcji głowic adaptera, w tym obrotnice 

hydrauliczne (szczegółowe informacje znajdują się w rozdziale 

10). 

 
Ta belka może być również wyposażona w głowicę adaptera do 

naszego systemu adapterów do szybkiej wymiany na żurawiach 

samochodowych. 

 
Kolory standardowe są takie jak na ilustracji, ale dostępne są 

alternatywne schematy malowania — prosimy o kontakt z 

działem sprzedaży w celu uzyskania szczegółowych informacji. 

 

Przykład: Belka RHB16-02-06-01 z zaworem 

zabezpieczającym, obrotnicą i głowicą adaptera do 

żurawia samochodowego, bez stojaka 

 
 
 

 
SYSTEMS 
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Udźwig 

Szerokość 

Wysokość 

chwytaka 

Masa 

maks. 4000 kg 

: 300 mm 

ok. 1300 mm 
: 550 kg 

Ciśnienie robocze 

Chwytak 

otwórz/zamknij 

Chwytak obrotowy 

: 320 bar 
: 250 bar 

 

1.9 Hydrauliczne uchwyty do mocowania szyn 
 

 
Hydrauliczne uchwyty szynowe do załadunku i 

układania wszystkich popularnych typów szyn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dane techniczne: 

Uchwyt wykorzystuje materiałowe zaciski i 

umożliwia operatorowi łatwe ładowanie i układanie 

wszystkich głównych typów szyn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Zalety operacyjne uchwytu do szyn: 

 

- Obrót o 360 ° 

- Redukcja kosztów dzięki zmniejszeniu zapotrzebowania 

na personel 

- Może być stosowany na wszystkich standardowych koparkach 

 

 

 
SYSTEMS 
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Sekcja 2: Obsługa podkładów 
 
 
 
 
 

Niniejszy dokument jest jednym z serii 10 rozdziałów katalogu, które razem zawierają specyfikacje 

dla wszystkich produktów z naszego asortymentu. 

Inne części są dostępne na życzenie. 

 

Część 1: Obsługa szyn Część 

2: Obsługa podkładów Część 

3: Obsługa płyt Część 4: 

Tłuczeń i podtorze 

Część 5: Przypinanie i odpinanie 

Część 6: Sygnały i skrzyżowania 

Część 7: Kable i elektryfikacja Część 

8: Różne urządzenia Część 9: Bariery 

i dostęp Część 10: Tiltobrotnica 

 
 
 

 
SYSTEMS 
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2.1 Uchwyt do podkładów CSH09 
 

Uchwyt CSH09 został 

zaprojektowany głównie 

jako 

przystawka do żurawii 

samozaładowczych samochodów 

ciężarowych. 

 
Urządzenie można regulować, aby 

poradzić sobie z szeroką gamą 

szerokości, głębokości i długości 

podkładów. Nakładki ścieralne są 

zamontowane w celu zmniejszenia 

uszkodzeń spowodowanych przez 

odsłonięte pręty wzmacniające typowe dla 

niektórych rodzajów podkładów. 

 
Regulacja jest prosta i zapobiega 

uszkodzeniom podkładów dzięki 

zamontowaniu gumowych ochraniaczy w 

miejscach styku. 

 
Urządzenie może być dostarczone z 

obrotnicą hydrauliczną lub prostym 

obrotowym zaczepem hakowym. 

 

Dane techniczne 
Waga (model na 4 podkłady) 525 kg WLL 

(bezpieczne obciążenie robocze) 2000 kg 

Obciążenie próbne (test fabryczny) 4000 

kg Mechanizm

 Hydraulicz

ny 

Wysokość   960 mm 

Szerokość  1515mm 

 

 

Maks. ciśnienie hydrauliczne (grab) 290 bar 

Min. ciśnienie hydrauliczne (uchwyt) 90 

Bar Maks. ciśnienie hydrauliczne (obrót)   

160 bar 

 
Kolor 08E51 żółty 

Siłowniki Czerwony sygnałowy 

Długość   (min) 2040 mm Uchwyty Biały 

 

 

 

 

 

 
SYSTEMS 

Funkcje 

 
• Mocny i niezawodny 

• Zawory zwrotne na siłownikach 
hydraulicznych 

• Prowadnice o dużej wytrzymałości 

• Cała konstrukcja spawana ze stali 

• Wysoka odporność na obciążenia 
dynamiczne 

• Wysoka odporność na przeciążenia 

• Sprawdzony w użyciu od 2009 roku 

• 2000 kg WLL 

• Obciążenie próbne 4000 kg 

• Dostępne wszystkie zapasowe części 

• Znak CE 

 
WSZECHSTRONNY CHWYTAK DO 

PODKŁADÓW DO ZASTOSOWAŃ W 

TRANSPORCIE DROGOWYM 
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Korzyśc
i 

Zawory zwrotne na siłownikach chronią 

przed uszkodzeniem węża 

 
Wszystkie znane punkty zużycia wyposażone 

w wymienne zużywające się części 

 
Zaprojektowany z myślą o długiej żywotności 
i ciężkiej pracy 
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Opcje i informacje dotyczące zamawiania 

Uchwyt do podkładów CSH09 jest dostępny w 

modelach dla 4 lub 6 podkładów. 

 
Urządzenie może być wyposażone w pełną gamę głowic 

adaptacyjnych do montażu na koparce lub dźwigu 

samochodowym. 

 
 

Przykład: Podnośnik  CSH09-06-06 na 6 podkładów 

z obrotnicą i adapterem do żurawia montowanego 

na ciężarówce. 

 
 
 

 
SYSTEMS 
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Korzyśc
i 

 
Wąski profil ułatwiający dostęp do zacisków 

 
Całkowicie zamknięty mechanizm oznacza 

mniejsze uszkodzenia 

 
Hydrauliczny obrót i mocowanie na 2 sworznie 

gwarantują precyzyjne pozycjonowanie i 

manipulację podkładem 

 

2.2 Manipulator do podkładów SM12 
 

Manipulator do podkładów jest 

przeznaczony do precyzyjnego 

przenoszenia i układania podkładów 

stalowych, betonowych i 

drewnianych. 

 
Dostarczane są wymienne nakładki 

szczęk: wyłożone uretanem do betonu, 

ze specjalnymi wyżłobieniami do 

drewna oraz z belką bazową do 

podkładów stalowych. 

 
Szczęki otwierają się do 400 mm i 

zamykają na 200 mm, aby pomieścić 

wszystkie rodzaje podkładów, a 

bezpieczne obciążenie robocze 500 kg 

umożliwia obsługę nawet najdłuższych 

podkładów. 

 
Standardowo montowana kontrola docisku 

zapobiega przeciążeniu mechanizmu 

chwytającego. 

 
Dane techniczne  

Masa 635 kg Maks. ciśnienie 
hydrauliczne 

210 bar 

WLL (bezpieczne obciążenie robocze) 500 

kg 
Min. ciśnienie 
hydrauliczne 

90 bar 

Obciążenie próbne (test 

fabryczny) 

1000 kg Siła chwytu (przy 200 bar) 74 600 N 

Mechanizm Hydraulika Kolor Żółty 08E51 

Zakres pracy szczęk 

Wysokość   

200 - 400 mm 

1075 mm 
Kolor siłownika Czerwony 

Szerokość 700 mm   

Długość 825 mm   

 
 

 
 
 

 
SYSTEMS 

Funkcje 

 
• Obrotowe lub wymienne szczęki do 

podkładów stalowych, betonowych i 

drewnianych 

• Podkładki uretanowe do podkładów 

betonowych eliminujące uszkodzenia 

• Obrotnica hydrauliczna 

• Mocowanie do maszyny na dwa sworznie 

• Wytrzymała konstrukcja 

• Siłowniki dwuszczękowe z zaworami 
zwrotnymi 

• 500 kg WLL 

• Obciążenie próbne 1000 kg 

• Dostępne wszystkie zapasowe części 

• Znak CE 

 
IDEALNE ROZWIĄZANIE DO 

PRECYZYJNEGO PROWADZENIA 

PODKŁADÓW I DO ICH WYMIANY. 
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Opcje i informacje dotyczące zamawiania 

Manipulator do podkładów SM12 jest dostarczany z 

głowicą z dwoma sworzniami do montażu na koparce. 

 
Przy zamówieniu należy podać wymiary głowicy adaptera, aby 

pasowały do maszyny. 

 
Dla tego produktu dostępny jest stelaż transportowy/magazynowy. 

 
 

Przykład: Manipulator do podkładów SM12-01 

bez stojaka. 

 
 
 

 
SYSTEMS 
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2.3 SSB16 Przyrząd do układania wielu podkładów 
 

IH Systems oferuje szeroką gamę 

przyrządów do układania 

podkładów. 

 

 
Dostępne są modele do obsługi 4, 7, 8, 14 

lub 28 podkładów w zależności od 

zastosowania; albo samonapędzane i 

sterowane radiowo lub połączone z 

układem hydraulicznym maszyny. 

 
Wszystkie nasze modele wyposażone są w 

lekkie, sztywne ramy pomocnicze, mocne 

podstawy podnoszące i miękkie podkładki 

kontaktowe, aby wyeliminować 

uszkodzenia podkładów. 

 
Zostały zaprojektowane tak, aby 

zebrać razem podkłady przed 

podniesieniem i uzyskać 

najdokładniejsze wyniki. 

 
Nasz superlekki model do 7 podkładów 

waży zaledwie 950 kg. 

 

Dane techniczne 
Zastosowanie  Pojemność dla 

podkładów betonowych 4,7,8,14 lub 28 

podkładów Źródło zasilania  Sterowanie 

żurawia lub zasilanie  

 Zawieszenie pomocnicze 

żurawia 

Zdalne radiowe 

WLL (bezpieczne obciążenie robocze) 

350 kg/uchwyt Obciążenie próbne (test 

fabryczny) 700 kg/podstawa 

 

 

 

 

 

Maks. ciśnienie hydrauliczne 210 bar 

Min. ciśnienie hydrauliczne 90 bar 

 
Kolor 08E51 żółty 

Ruchome części Czerwony sygnał 

 
 

 

 

 

 
SYSTEMS 

Cechy 

 
• Mocny i wytrzymały 

• Zawory zwrotne na siłownikach uchwytu 

• Precyzyjne odstępy 

• Różnorodność modeli, w tym super lekki 

• Cała konstrukcja spawana ze stali 

• Wysoka odporność na obciążenia 
dynamiczne 

• Obsługuje podkłady do 350 kg 

• Dostępny model żurawia 
dwuwysięgowego 

• Opcjonalna funkcja łączenia podkładów 

• Dostępne wszystkie zapasowe części 

• Znak CE 

 
SZEROKI WYBÓR OPCJI I DOSKONAŁY 

STOSUNEK OBCIĄŻENIA DO MASY. 
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Korzyśc
i 

 
Szybkie i bezpieczne układanie podkładów 

 
Zmniejsza lub eliminuje pracę na wysokości 

Dokładny rozstaw podkładów 
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Opcje i informacje dotyczące zamawiania 

Przyrząd do układania wielu podkładów SSB16 to 

wyjątkowa konstrukcja modułowa, którą można 

przenosić od 4 

do 28 podkładów. 

 
Mniejsze modele (4 i 7 podkładów) są również dostępne z 

obudową ze stopu aluminium, co czyni je najlżejszymi w swojej 

klasie. 

 
Specjalne typy obejmują modele z wbudowanymi zasilaczami i 

sterowaniem radiowym do użytku z suwnicami bramowymi. 

 

 

Przykład: Przyrząd do układania wielu podkładów 

SSB16-03-04 z aluminiową obudową, obrotnicą i 

głowicą adaptera na dwa sworznie 

 
 
 

 
SYSTEMS 
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2.4 Przyrząd CSG14  do przenoszenia warstw 
podkładów 

 

Chwytaki do podkładów 

betonowych mają unikalną 

konstrukcję, 

która umożliwia ich szybkie i łatwe 

dostosowanie do obsługi 1, 2, 3, 4 

lub 5 warstw podkładów. 

 
Specjalna, hydraulicznie regulowana 

płyta górna umożliwia ustawienie 

chwytaka na wymaganą liczbę warstw w 

ciągu kilku chwil. 

 
Przy bezpiecznym obciążeniu roboczym 

10 000 kg jest to wyjątkowo wytrzymała 

jednostka, którą można wyposażyć w 

standardowe lub wzmocnione obrotnice 

i głowice adaptacyjne, aby dopasować 

je do koparek o masie do 50 ton. 

 
Standardowy model obsługuje do 25 

podkładów w 5 warstwach. 

 

Dane techniczne 
Typowa jednostka dla 25 podkładów: 

 
Tara   3600 kg 

WLL (bezpieczne obciążenie robocze) 10 

000 kg Obciążenie próbne (test fabryczny) 

20 000 kg Mechanizm w pełni 

hydrauliczny Długość podkładu  2500 mm 

Szerokość zestawu 1500 mm 

 

 

Maks. ciśnienie hydrauliczne 210 bar 

Min. ciśnienie hydrauliczne 100 bar 

 
Kolor ramy Żółty 08E51 

Ruchome części Czerwony sygnał 

 
 

 

 

 

 
SYSTEMS 

Cechy 

 
• Obsługuje do 5 warstw 

• Gumowe podkładki chronią podkłady 

• Cała konstrukcja spawana ze stali 

• Duża żywotność 

• Regulacja hydrauliczna 

• 10 000kg WLL 

• Dostępne różne rozmiary 

• Pojedyncze i wielokrotne warstwy 

• Dostępne wszystkie zapasowe części 

• Znak CE 

 
SPECJALNIE ZAPROJEKTOWANY UCHWYT 

DO WARSTW PODKŁADÓW BETONOWYCH 

DO PRACY Z KOPARKAMI 
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Korzyśc
i 

 
Szybki załadunek wagonów i 

ciężarówek Przeznaczony do 

intensywnego użytkowania Dostępne 

wersje dla 1 do 5 warstw podkładów 
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Opcje i informacje dotyczące zamawiania 

Przyrząd CSG14 do przenoszenia warstw podkładów 

jest dostępny z pełną gamą adapterów. 

 
Przyrząd może przenosić od jednej do pięciu warstw podkładów, 

aby dostosować je do różnych wydajności maszyny głównej. 

 

 

Przykład: Chwytak do podkładów betonowych 

CSG14-05-04 na 25 podkładów z obrotnicą i 

głowicą adaptera na dwa sworznie 

 
 
 

 
SYSTEMS 
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2.5 Chwytak płytowy PG14 
 

Chwytak płytowy jest 

przeznaczony do obsługi 

krótkich 

odcinków szyn, paczek 

podkładów stalowych i 

pojedynczych podkładów 

betonowych. 

 
Jedyny chwytak wyposażony w łatwo 

zdejmowane miękkie podkładki, które 

zapobiegają uszkodzeniu podkładów 

betonowych. 

 
Szeroko otwierane szczęki zapewniają 

stabilność podczas transportu, a 

jednocześnie znajdują się blisko siebie, co 

umożliwia chwytanie małych przedmiotów. 

 
Dostępne są szczęki o głębokości 400 

mm, 600 mm lub 800 mm oraz z różnymi 

obrotnicami i adapterami pasującymi do 

wszystkich maszyn i żurawi. 

 

 

Dane techniczne 
Typowa jednostka dla 25 podkładów: 

 
Tara (typowa)  850 kg 

WLL (bezpieczne obciążenie robocze) 1250 

kg Obciążenie próbne (test fabryczny) 2500 

kg Mechanizm w pełni 

hydrauliczny 

Szerokość 800 mm 

Maks. otwarcie szczęk  950 mm 

Mocowanie adaptera Standardowy 

kołnierz na 6 śrub 

 

 

Maks. ciśnienie hydrauliczne 210 bar 

Min. ciśnienie hydrauliczne  90 bar 

 
Kolor 08E51 żółty 

ciśnienie hydrauliczne  Czerwony 

sygnał Miękka podkładka 800 mm x 

140 mm 

 

 

 

 

 
SYSTEMS 

Cechy 

 
• Stalowa szczęka 

• Podkładki uretanowe do betonu 

• Obrotnica hydrauliczna 

• Głowice adaptera na jeden lub dwa 
sworznie 

• Konstrukcja spawana o dużej 
wytrzymałości 

• Zawory kontrolne na siłownikach 

• 1250 kg WLL 

• Dostępne trzy wysokości szczęk 

• Dostępne wszystkie zapasowe części 

• Znak CE 

 
WYTRZYMAŁY CHWYTAK DO 

PODKŁADÓW I PRZENOSZENIA INNYCH 

MATERIAŁÓW 
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Korzyśc
i 

 
Dostępny zakres 

rozmiarów Wysoka siła 

chwytu 

Szybkie dopasowanie podkładek 

do podkładów betonowych 

Chwytak ogólnego zastosowania 

do dużych obciążeń 
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Opcje i informacje dotyczące zamawiania 

Chwytak płytowy PG14 jest dostępny z trzema 

różnymi głębokościami szczęk, aby dopasować go 

do różnych zastosowań. 

Urządzenie może być wyposażone w pełną gamę głowic 

adaptacyjnych do montażu na koparce lub dźwigu 

samochodowym. 

Przykład: PG14-03-05 Chwytak płytowy ze 

szczękami o głębokości 800 mm i kwadratową 

głowicą adaptera 

SYSTEMS 
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2.6 Chwytak do podkładów TCSG16 
 

 

Chwytak TCSG16 jest 

przeznaczony do stosowania 

w transporcie i dostawie 

podkładów betonowych, 

stalowych i drewnianych. 

 
Zaprojektowany specjalnie do użytku z 

żurawiami samochodowymi. 

 
Delikatne powierzchnie podkładów 

betonowych są chronione miękkimi 

nakładkami chwytnymi. 

 
Zawór zwrotny sterowany ciśnieniem 

pilotowym zabezpiecza siłownik przed 

awarią węża, gwarantując dodatkowe 

bezpieczeństwo. 

 
Inżynieria wspomagana komputerowo 

została szeroko zastosowana w celu 

zminimalizowania wagi tego produktu 

bez uszczerbku dla wytrzymałości i 

wydajności. 

 

Dane techniczne 
Chwytak z obrotnicą, ale bez głowicy 

adaptera: 

 
Tara 130 kg 

WLL (bezpieczne obciążenie robocze) 

1250 kg Obciążenie próbne (test 

fabryczny) 2500 kg Mechanizm W 

pełni hydrauliczny 

Szerokość  590 mm 

Długość szczęki 350 mm 

Maksymalne otwarcie szczęki 345 mm 

 

  
 

 
Maks. ciśnienie hydrauliczne 210 bar 

Min. ciśnienie hydrauliczne  90 bar 

 
Kolor 08E51 żółty 

Ruchome części  Czerwony 

sygnał Miękka podkładka 350 mm x 

80 mm 

 

Cechy 

 
• Stalowa szczęka 

• Wkładki uretanowe do ochrony 
podkładów 

• Obrotnica hydrauliczna 

• Pełna gama głowic adapterów 

• Konstrukcja spawana o dużej 
wytrzymałości 

• Zawór zwrotny na siłowniku 

• 1250 kg WLL 

• Specjalnie zaprojektowany do dźwigów 
samochodowych 

• Podnoszenie podkładów betonowych, 
drewnianych lub stalowych 

• Dostępne wszystkie zapasowe części 

• Znak CE 

 
LEKKI, ALE WYTRZYMAŁY UCHWYT DO 

PRZENOSZENIA PODKŁADÓW RÓŻNEGO 

ZASTOSOWANIA 

 

 

 

 
SYSTEMS 
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Korzyśc
i 

 
Lekka waga 

Wszechstro

nność 

Duża siła chwytu 

 
Podkładki Soft Grip do podkładów 

betonowych Konstrukcja o dużej 

wytrzymałości 
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Opcje i informacje dotyczące zamawiania 

Chwytak do podkładów TCSG16 jest dostępny jako 

sam chwytak, chwytak z obrotnicą lub jako 

chwytak, obrotnica i 

głowica adaptera. 

 
Urządzenie może być wyposażone w pełną gamę głowic 

adaptacyjnych do montażu na koparce lub dźwigu 

samochodowym. 

 

 

Przykład:TCSG16-02-00 Chwytak do podkładów 

z obrotnicą, ale bez głowicy adaptera 

 
 
 

 
SYSTEMS 
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Długość 

Szerokość (tryb 

transportu) Wysokość 

Szerokość 

podkładów Liczba 

podkładów Waga 

serwisowa 

: 1400 mm 

: 2200 mm 

ok. 600 mm 

: 2100 – 2600 mm 

: 5 
: 1010 kg 

 

2.7 Przystawka do załadunku podkładów ASV 
 
 

 

Hydrauliczna jednostka załadowcza do szybkiego i 

bezpiecznego załadunku do 5 podkładów. 

Jednostka załadowcza ma ręczną regulację wysokości 

oraz hydrauliczną regulację długości do załadunku 

podkładów o długości do 2600 mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Dane techniczne: 

 

 

 

 

Zalety operacyjne ASV: 

- łatwa i precyzyjna obsługa do 5 podkładów 

- Bezpieczna obsługa podkładów bez 

jakichkolwiek uszkodzeń 

- dla wszystkich głównych typów koparek 

- nie jest wymagana ręczna regulacja długości podkładu 

- nieograniczona głowica obrotowa 

- możliwość obsługi do 500 podkładów na godz. 

 

 

 
SYSTEMS 
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2.8 Przystawka do układania podkładów ASL 5 
 
 
 

Przystawka ASL 5 zapewnia optymalną, zmechanizowaną 

obsługę podkładów w celu zapewnienia maksymalnej 

wydajności. 

 

Jest bardzo wszechstronna. Jej zastosowanie rozciąga się od 

układania podkładów pod nowo wybudowane tory i prac 

związanych z wymianą, po załadunek i pobieranie elementów 

roboczych na pociągach dostawczych i miejscach pracy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zalety operacyjne ASL 5: 

- Optymalna mechanizacja i racjonalizacja w obsłudze 

podkładów 

- Bezpieczna obsługa podkładów bez jakichkolwiek 

uszkodzeń 

- Efektywne wykorzystanie możliwości koparki oraz 

redukcja kosztów dzięki mniejszej liczbie personelu 

- Dokładne rozmieszczenie podkładów zgodnie z 

kryteriami projektowymi na placu budowy 

- Bezpieczny chwyt podkładu od dołu i mocowanie za 

pomocą siłownika hydraulicznego 

 
Dane techniczne: 

Przystawka może podnieść jednorazowo 5 podkładów 

(drewnianych lub betonowych). 

 

Napęd obrotowy i 4 moduły obrotowe zapewniają 

nieskończone ruchy obrotowe i osiągnięcie praktycznie 

dowolnej pozycji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Montaż na koparce za pomocą standardowej płyty 

montażowej lub za pomocą szybkozłącza. 

 

Elementy dystansowe do umieszczonych podkładów 

zapewniają dokładne określenie kolejnych pozycji i wysoką 

powtarzalność w całym procesie. 

 

 

 
SYSTEMS 

Długość : 3400 mm 

Szerokość (tryb 

transportowy) 

: 2900 mm 

Wysokość (bez adaptera  

do szybkiej wymiany) ok. 1300 mm 

Szerokość podkładów : 2200 – 2600 mm 

Zakres regulacji  

odległości między 

podkładami 

: 600 – 750 mm 

Liczba podkładów : 5 

Szerokość serwisowa ok. 1100 kg 

 



Podane specyfikacje mogą ulec zmianie w związku z naszą 

polityką ciągłego doskonalenia 22 www.ihsystems.pl  

Dane techniczne 

HSW: 

 

2.9 Przyrząd do wymiany podkładów HSW 
 
 
 

Nowa przystawka do wymiany podkładów ASW to 

wielofunkcyjne urządzenie do uzupełniania i zdejmowania 

tłucznia oraz wymiany pojedynczych, jak i kilku kolejnych 

podkładów. Urządzenie jest zamontowane na koparce 

kolejowo - drogowej lub maszynie do budowy torów, która 

również dostarcza niezbędną energię hydrauliczną. 

Hydraulicznie sterowane szczęki do podkładów oraz napęd 

obrotowy o nieograniczonym zakresie obrotu pozwalają na 

bezpieczne i ostrożne wyjmowanie i układanie podkładów 

betonowych B55/58 i B70, podkładów drewnianych oraz 

bloczków betonowych i ściągów stalowych. 

 

 
 

Zalety eksploatacyjne przystawki do wymiany podkładów HSW: 

- maszynowa wymiana podkładów oraz uzupełnianie i 

usuwanie tłucznia w torach pozwala na szybkie i proste 

operacje i lepsze warunki pracy 

- wysoki stopień racjonalizacji, a co za tym idzie znaczne 

oszczędności w przygotowaniu i prowadzeniu prac 

- wydłużenie czasu eksploatacji koparek kolejowo-

drogowych na budowach, 

- głowica obrotowa pracująca bez ograniczeń i zespół chwytaka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Przystawka do wymiany podkładów ASW wyposażona jest w 

trzy segmenty szuflowe przeznaczone do zabierania 

podsypki na torowisku. 

 

 

 
SYSTEMS 

Długość 

Szerokość 

Wysokość 

Waga 

Szerokość 

torów 

: 1400 mm 

: 2600 mm lub 2800 mm 

: 820 mm 

: 1400 kg 

: 1435, 1524, (1000) mm 
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Długość 

Szerokość 

Wysokość 

Waga 

Szerokość 

gąsienic 

: 1400 mm 

: 2750 mm 

: 910 mm 

: 1300 kg 

: 1435, 1524, (1000) mm 

 

2.10 Przystawka do wymiany podkładów ASW 
 
 
 

Nowa przystawka do wymiany podkładów ASW to 

wielofunkcyjne urządzenie do nakładania i zdejmowania 

tłucznia oraz wymiany pojedynczych, jak i kilku kolejnych 

podkładów. Jednostka jest zamontowana na koparce kolejowo 

- drogowej lub maszynie do budowy torów, która również 

dostarcza niezbędną energię hydrauliczną. 

Hydraulicznie sterowane szczęki do podkładów oraz napęd 

obrotowy o nieograniczonym zakresie skrętu pozwalają na 

bezpieczne i ostrożne odbieranie i układanie podkładów 

betonowych B55/58 i B70, podkładów drewnianych oraz 

bloczków betonowych i ściągów stalowych. 

 

Zalety eksploatacyjne przystawki do wymiany podkładów ASW: 

- sterowana maszynowo wymiana podkładów oraz 

uzupełnianie i usuwanie tłucznia w torach pozwala na 

szybkie i proste operacje i lepsze warunki pracy 

- wysoki stopień racjonalizacji, a co za tym idzie znaczne 

oszczędności w przygotowaniu i prowadzeniu prac 

- wydłużenie czasu eksploatacji koparek kolejowo-drogowych na 

budowach, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dane techniczne 

ASW: 

 
Przystawka do wymiany podkładów ASW jest wyposażona w 

trzy segmenty szuflowe przeznaczone do usypywania 

tłucznia pod tory. Segmenty można zdemontować w celu 

wymiany pojedynczych podkładów. 

 

 

 
SYSTEMS 



Sekcja 3: Obsługa paneli 

SYSTEMS 

2022 

Katalog produktów 
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Sekcja 3: Obsługa paneli 
 
 
 
 

 
Niniejszy dokument jest jednym z serii 10 rozdziałów katalogu, które razem zawierają specyfikacje 

dla wszystkich produktów z naszego asortymentu. 

Inne części są dostępne na życzenie. 

 

Część 1: Obsługa szyn Część 

2: Obsługa podkładów Część 

3: Obsługa płyt Część 4: 

Tłuczeń i podtorze 

Część 5: Przypinanie i odpinanie 

Część 6: Sygnały i skrzyżowania 

Część 7: Kable i elektryfikacja Część 

8: Różne urządzenia Część 9: Bariery 

i dostęp Część 10: Tiltobrotnica 

 
 
 

 
SYSTEMS 
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3.1 Uniwersalna belka podnosząca 
 

Uniwersalna belka podnosząca 

jest standardem branżowym 

do tandemowego podnoszenia paneli 

szynowych. 

 
Do 10 000 kg bezpiecznego obciążenia 

roboczego dla każdej belki, która jest 

fabrycznie testowana do 20 000 kg i 

zaprojektowana tak, aby wytrzymać 

jeszcze wyższe obciążenia dynamiczne. 

 
Wbudowana kontrola docisku i 

automatyczne blokowanie szczęk podczas 

podnoszenia sprawia, że belka jest 

wyjątkowo bezpieczna w użyciu. 

 
Same szczęki można obracać, aby 

przekształcić tę belkę w belkę szynową. 

 
Dostępna wersja z obrotnicą hydrauliczną. 

 
 

Dane techniczne 
Masa (spec. pokazana)   380 kg 

WLL (Bezpieczne obciążenie robocze) 10 

000 kg Obciążenie próbne (test fabryczny) 

20 000 kg Mechanizm W pełni 

hydrauliczny Wskaźniki Szczęki widoczne 

na wysokości operatora (spec. tech.) 575 

mm Szerokość  350 mm 

Długość  1820 mm 

 

 

 
Maks. ciśnienie hydrauliczne 210 bar 

Min. ciśnienie hydrauliczne  90 Bar 

Kolor 08E51 Żółty 

Ruchome części Czerwony sygnał 

 
 

   

Korzyśc
i 

 
Sprawdzona wytrzymałość, niezawodność i 

trwałość Dostępna różnorodność konfiguracji 

Może być używana jako belka kolejowa 

 

 

 

 
SYSTEMS 

Cechy 

 
• Mocna i wytrzymała konstrukcja 

• W pełni zabezpieczone siłowniki 
hydrauliczne 

• Tuleje z brązu w szczękach 

• Zespoły szczęk obrotowych 

• Cała konstrukcja spawana ze stali 

• Wysoka odporność na obciążenia 
dynamiczne 

• Wysoka odporność na przeciążenia 

• Sprawdzony w użyciu od 2000 roku 

• 10 000 kg WLL 

• Obciążenie próbne 20 000 kg 

• Dostępne wszystkie zapasowe części 

• Znak CE 

 
BELKA DO PODNOSZENIA PANELI 

STANOWIĄCA STANDARD W BRANŻY 

PODCZAS PRACY PRZY PODNOSZENIU 

TANDEMOWYM 
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Opcje i informacje dotyczące zamawiania 

Uniwersalna belka do podnoszenia UB02 jest 

dostępna dla standardowych i szerokotorowych 

paneli torowych. 

Należy zauważyć, że obrotowe szczęki pozwalają na użycie 

belki o szerokim rozstawie do obsługi paneli o standardowym i 

wąskim rozstawie szyn.  Podobnie jednostka o standardowej 

szerokości toru może również obsługiwać panele wąskotorowe, 

ale nie może współpracować z torem szerokotorowym. 

Belka jest standardowo wyposażona w kontrolę ciśnienia i zawór 

zabezpieczający, aby zapobiec przypadkowemu uwolnieniu 

ładunku podczas podnoszenia. 

Zdecydowanie zalecamy, aby w przypadku używania do 

tandemowego podnoszenia paneli, co najmniej jedna z belek 

była wyposażona w głowicę obrotową lub stałą do mocowania 

haka do maszyny głównej. 

Dla tego produktu dostępny jest stojak transportowy/magazynowy. 

Przykład: UB02-01-05-01 Uniwersalna belka do 

podnoszenia o standardowym rozstawie, z 

kwadratową głowicą napędową Archimedesa i bez 

stojaka. 

SYSTEMS 
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Korzyśc
i 

Łatwiejsza praca w trybie 

OLE Fail-safe 

Wysoka wytrzymałość, aby sprostać 

intensywnemu użytkowaniu związanemu z 

nowoczesnym pojazdami dwudrogowymi 

 

3.2 LH11 Niska belka do paneli 
 

Tam, gdzie panele muszą być 

odzyskane i ułożone pod linią 

trakcyjną 

każdy centymetr w górę ma kluczowe 

znaczenie. 

 
Belki o niskim prześwicie mają punkt 

zaczepienia zaledwie kilka milimetrów 

nad poziomem główki szyny, 

maksymalizując prześwit, aby 

zmaksymalizować liczbę paneli, które 

można ułożyć na wagonie w tunelach i 

pod liniami trakcyjnymi. 

 
Dzięki bezpiecznemu obciążeniu 

roboczemu wynoszącemu 10 ton, 

zaworom bezpieczeństwa wykrywającym 

obciążenie i zaworom zwrotnym na obu 

siłownikach, belki te są bezpieczną 

odpowiedzią na obsługę paneli w 

sytuacjach niskiego prześwitu. 

 
 

Dane 
techniczne 

 

Masa 400 kg Maks. ciśnienie 
hydrauliczne 

210 bar 

WLL (Bezpieczne obciążenie 

robocze) 

10 000 kg Min. ciśnienie 
hydrauliczne 

90 bar 

Obciążenie próbne (test 

fabryczny) 

20 000 kg Kolor Żółty 08E51 

Mechanizm Szczęka 

przesuwna 
Ruchome części Czerwony 

sygnałowy 

 
Wysokość 

 
400 mm 

Uchwyty Biały 

Szerokość 360 mm   

Długość 1630 mm   

 
 

 
 
 

 
SYSTEMS 

Cechy 

 
• Mocna i wytrzymała konstrukcja 

• W pełni zabezpieczone siłowniki 
hydrauliczne 

• Ekranowane przewody rurowe 
zapobiegające uszkodzeniom 

• Cała konstrukcja spawana ze stali 

• Wysoka odporność na obciążenia 
dynamiczne 

• Wysoka odporność na przeciążenia 

• 10 000 kg WLL 

• Obciążenie próbne 20 000 kg 

• Dostępne wszystkie zapasowe części 

• Znak CE 

 
KONSTRUKCJA O NISKIEJ PRZESTRZENI 

ZAPEWNIAJĄCA DODATKOWY UDŹWIG. 
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Opcje i informacje dotyczące zamawiania 

Niskie belki do paneli LH11 są dostępne w dwóch 

modelach: dla standardowego i szerokiego 

rozstawu szyn. 

 

 
Ta belka jest dostępna tylko z adapterem typu 01 (stała głowica 

do haka obrotowego), który jest montowany standardowo. 

 
Dla tego produktu dostępny jest stojak transportowy/magazynowy. 

 
 
 

Przykład: LH11-01-01 Belka do paneli podkładów 

dla toru o standardowej szerokości bez stojaka 

 
 
 

 
SYSTEMS 
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3.3 Chwytak do małych paneli szynowych sPH12 
 

Obsługa paneli szynowych o 

długości do 10 m i wadze 6000 

kg 

jest łatwa i szybka za pomocą 

małego chwytaka. 

 
Przy długości 4,5 m belka ta minimalizuje 

ugięcie panelu. 

 
Wytrzymała hydrauliczna obrotnica o 

udźwigu 10 000 kg zapewnia 

operatorowi precyzyjną kontrolę nad 

belką i ładunkiem. 

 
Każda szczęka zawiera wskaźnik 

„czerwonej flagi”, który ostrzega operatora 

o stanie szczęk. 

 
Belka ta została zaprojektowana do 

długotrwałej pracy w ciężkich 

warunkach. 

 

Dane techniczne 
Masa (standard) 590 kg 

Obrotnica WLL  10 000 kg 

WLL (bezpieczne obciążenie robocze) 

6000 kg Obciążenie próbne (test 

fabryczny) 10 000 kg Mechanizm

 Obsługa 

krzywkowa 

Wskaźnik „Wskaźnik czerwonej 

flagi” 

Wysokość 650 mm 

Szerokość  1 900mm 

Długość  4 600 mm 

 

 

Maks. ciśnienie hydrauliczne 210 bar 

Min. ciśnienie hydrauliczne  90 Bar 

Kolor 08E51 Żółty 

Ruchome części Czerwony sygnał 

 

 

 

 

 
SYSTEMS 

Cechy 

 
• Mocna i wytrzymała konstrukcja 

• W pełni zabezpieczony siłownik 
hydrauliczny 

• Niezawodny mechanizm krzywkowy. 

• Tuleje z brązu w szczękach 

• Cała konstrukcja spawana ze stali 

• Wysoka odporność na obciążenia 
dynamiczne 

• Wysoka odporność na przeciążenia 

• Wbudowana kontrola ciśnienia 

• 6000 kg WLL 

• Obciążenie próbne 10 000 kg 

• Minimalizuje ugięcie panelu 

• Wskaźniki czerwonej flagi 

• Dostępne wszystkie zapasowe części 

• Znak CE 

 
WYTRZYMAŁE BELKI DO GŁADKICH 

PANELI O DŁUGOŚCI DO 10 m 
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Korzyśc
i 

 
Mechanizm krzywkowy oznacza brak 
połączenia z zacięciem. 

 
Całkowicie zamknięty mechanizm oznacza 

mniejsze uszkodzenia 

 
Wysoka wytrzymałość oznacza, że 

urządzenie wytrzyma intensywne 

użytkowanie związane z nowoczesnymi 

pojazdami dwudrogowymi. 
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Opcje i informacje dotyczące zamawiania 

Chwytak do małych paneli szynowych SPH12 jest 

dostępny dla standardowych i wąskotorowych 

paneli szynowych. 

 
Urządzenie jest dostępne z pełną gamą adapterów do głowic, 

które pasują do każdej maszyny. 

 
 
 

Przykład: Chwytak do małych paneli 

szynowych SPH12-01-03 dla torów o 

standardowym rozstawie z hydrauliczną 

obrotnicą i głowicą adaptera z jednym 

sworzniem 

 
 
 

 
SYSTEMS 
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3.4 Chwytak do ciężkich paneli torowych PH16 
 

W przypadku paneli liniowych o 

długości do 20 m i wadze do 12 

000 kg 

chwytak do ciężkich paneli szynowych 

jest idealnym rozwiązaniem podczas 

pojedynczego podnoszenia. 

 
Chwytak jest wyposażony we wszystkie 

funkcje bezpieczeństwa naszych belek 

podnoszących: zawór bezpieczeństwa z 

wykrywaniem obciążenia, kontrolę 

ciśnienia, zawory zwrotne na wszystkich 

siłownikach oraz prawidłowy 

współczynnik bezpieczeństwa 

konstrukcji. 

 
To wszystko składa się na potężne i 

niezawodne narzędzie zbudowane z 

myślą o długiej eksploatacji. 

 
Dostępne są wersje z prostą lub łukową 

częścią środkową, o różnych długościach 

i grubościach. 

 

 

Dane techniczne 
Masa (standard)   2000 kg 

Udźwig obrotnicy (opcje) 16 000 kg WLL 

(Std. wskaźnik)  12 000 kg 

Obciążenie próbne (test fabryczny) 24 000 

kg Mechanizm Szczęki 

hydrauliczne 

Konstrukcja 3 

częściowa 

Długość (standard) 6 

m 

 

 

Maks. ciśnienie hydrauliczne 210 bar 

Min. ciśnienie hydrauliczne  90 Bar 

Kolor 08E51 Żółty 

Ruchome części Czerwony sygnał 

 

 

 

 

 

 
SYSTEMS 

Cechy 

 
• Mocna i wytrzymała konstrukcja 

• W pełni zabezpieczony siłownik 
hydrauliczny 

• Cała konstrukcja spawana ze stali 

• Wysoka odporność na obciążenia 
dynamiczne 

• Wysoka odporność na przeciążenia 

• Sprawdzony w użyciu od 2008 roku 

• 12 000 kg WLL 

• Obciążenie próbne 24 000 kg 

• Zawór kontroli ciśnienia 

• Dostępne wszystkie zapasowe części 

• Znak CE 

 
SPRAWDZONE WYTRZYMAŁE 

ROZWIĄZANIE DO PODNOSZENIA 

PANELI TOROWYCH 
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Korzyśc
i 

 
Wydajna, precyzyjna praca 

 
Całkowicie zamknięty mechanizm oznacza 

mniejsze uszkodzenia 

 
Zaprojektowany do użytku z ciężkimi 

maszynami do podnoszenia 
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Opcje i informacje dotyczące zamawiania 

Chwytak do ciężkich paneli szynowych PH16 jest 

dostępny w wersji pasującej do paneli o 

standardowej lub większej szerokości. 

 
Modele o standardowym rozstawie mają dopuszczalne 

obciążenie robocze (SWL) 12 000 kg, modele o szerokim 

rozstawie 14 000 kg. 

 
Każdy model jest dostępny z prostą lub łukową belką 

środkową. 

 
 
 
 

 

Przykład: Chwytak do ciężkich paneli PH16-01-

04 do standardowego toru z prostą belką 

środkową, obrotnicą i głowicą adaptera na dwa 

sworznie 

 
 
 

 
SYSTEMS 
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3.5 Belka hakowa HLB13 do podnoszenia paneli 
szynowych 

 

Do tandemowego podnoszenia 

płyt torowych za pomocą dźwigów, 

które nie mają dostępnej obsługi 

hydraulicznej 

rozwiązaniem jest belka hakowa. 

 
Każda belka ma bezpieczne obciążenie 

robocze 10 ton i jest wyposażona w 

obrotową głowicę i szeklę do mocowania 

na haku dźwigu. 

 
Wąskie haki można przebić przez 

tłuaczeń, używając uchwytu do belki. 

 
Używane do ładowania paneli 

szynowych na pociąg lub ciężarówkę 

mogą wyeliminować 

potrzebę wchodzenia na ładunek w celu 

odłączenia łańcuchów 

 

Dane techniczne 
Waga (standard) 235 kg 

WLL (bezpieczne obciążenie robocze) 10 

000 kg Obciążenie próbne (test fabryczny) 

20 000 kg 

 

 

Kolor 08E51 Żółty 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SYSTEMS 

Cechy 

 
• Mocna i wytrzymała konstrukcja 

• Cała konstrukcja spawana ze stali 

• Wysoka odporność na obciążenia 
dynamiczne 

• Wysoka odporność na przeciążenia 

• Sprawdzony w użyciu od 2008 roku 

• 10 000 kg WLL 

• Obciążenie próbne 20 000 kg 

• Dostępne wszystkie zapasowe części 

• Znak CE 

 
 

TANIE, WYTRZYMAŁE 

ROZWIĄZANIE DO PODNOSZENIA 

PANELI. 
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Korzyśc
i 

 
Ekonomiczne rozwiązanie do obsługi paneli 

Eliminuje pracę na wysokości 

Nie wymaga zasilania hydraulicznego 
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Opcje i informacje dotyczące zamawiania 

Belka hakowa HLB13 do podnoszenia paneli 

szynowych jest dostępna dla standardowych, 

szerokich i wąskotorowych paneli torowych. 

Dla tego produktu dostępny jest stojak transportowy/magazynowy. 

Przykład: Belka do podnoszenia HLB13-01 z 

hakiem do paneli szynowych o standardowej 

szerokości 

SYSTEMS 
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3.6 Belka panelu suwnicy bramowej GB16 
 

 
 

W przypadku paneli liniowych o 

długości do 20 m i wadze do 

14 000kg 

Ta belka została specjalnie 

zaprojektowana do użytku z 

suwnicami bramowymi i 

przenośnymi. 

 
Dostępne są różne modele, które pasują 

do żurawi dwuhakowych i jednohakowych. 

 
Hak po prostu zaczepia się i odczepia na 

panelu. 

 
Belki są wykonywane na zamówienie, 

aby pasowały do wymiarów i udźwigu 

danego żurawia. 

 
 

 

Dane techniczne 
Masa (GB16-02-60) 925 kg 

WLL (bezpieczne obciążenie robocze) 

14 000 kg Obciążenie próbne (test 

fabryczny) 20 000 kg Długość (standard)

  6 

m 

 

 

Kolor 08E51 żółty 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
SYSTEMS 

Cechy 

 
• Mocna i wytrzymała konstrukcja 

• Podnoszenie jednopunktowe lub 
dwupunktowe 

• Cała konstrukcja spawana ze stali 

• Wysoka odporność na obciążenia 
dynamiczne 

• Wysoka odporność na przeciążenia 

• 14 000 kg WLL 

• Obciążenie próbne 20 000 kg 

• Dostępne wszystkie zapasowe części 

• Znak CE 

 
PROSTE, WYTRZYMAŁE ROZWIĄZANIE 

DO PODNOSZENIA PANELI 
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Korzyśc
i 

Niskie koszty rozwiązania do obsługi 

paneli Różnorodność dostępnych 

projektów Eliminuje pracę na 

wysokości 
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Opcje i informacje dotyczące zamawiania 

Belka panelowa suwnicy bramowej GB16 jest 

dostępna z pojedynczym punktem podnoszenia lub 

podwójnymi punktami podnoszenia 

i o dowolnej długości od 3 m do 8 m. 

 
Może być dostosowana dla torów o normalnej szerokości, 

szerokotorowych lub wąskotorowych 1000 mm. 

 
Przy określaniu długości paneli należy wziąć pod uwagę 

zakres rozstawów podkładów na płytach, które mają być 

podnoszone. Haki muszą pasować do odległości między 

podkładami, aby prawidłowo zaczepiły się o szyny. 

 
Skontaktuj się z nami, aby uzyskać porady dotyczące najlepszych opcji. 

 
 
 

Przykład: GB16-02-60 Belka panelowa 

suwnicy bramowej do paneli szynowych o 

standardowej szerokości, podnoszenie 

podwójne, 6 m długości 

 
 
 

 
SYSTEMS 



Sekcja 4: Tłuczeń i podtorze 

SYSTEMS 

2022 

Katalog produktów 
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Sekcja 4: Tłuczeńi podtorze 

 

Niniejszy dokument jest jednym z serii 10 rozdziałów katalogu, które razem zawierają specyfikacje 

dla wszystkich produktów z naszego asortymentu. 

Inne części są dostępne na życzenie. 

 

Część 1: Obsługa szyn Część 

2: Obsługa podkładów Część 

3: Obsługa płyt Część 4: 

Tłuczeń i podtorze 

Część 5: Przypinanie i odpinanie 

Część 6: Sygnały i skrzyżowania 

Część 7: Kable i elektryfikacja Część 

8: Różne urządzenia Część 9: Bariery 

i dostęp Część 10: Tiltobrotnica 

 
 
 

 
SYSTEMS 
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4.1 Uchwyt do geowłókniny TH09 
 

Układanie geowłókniny staje się 

łatwiejsze i szybsze dzięki 

specjalnym uchwytom 

 

 
Uchwyt pierwotnie opracowany do użytku 

z włókniną Geosand, który jest zbyt ciężki 

do ręcznego układania. Koncepcja 

została jednak teraz rozszerzona i 

najnowszy model poradzi sobie ze 

wszystkimi rolkami geowłókniny o 

szerokości do 6 m. 

 
Rolka włókniny jest podparta na 

stalowych wrzecionach, które poruszają 

się na łożyskach stożkowych. Są one 

wsuwane w końce rolki za pomocą 

siłowników hydraulicznych. 

 
Cała operacja praktycznie nie wymaga 

użycia siły fizycznej przez personel, co 

prowadzi do zmniejszenia zmęczenia i 

ryzyka. 

 

Dane techniczne 
Masa (standard) 375 kg 

WLL (bezpieczne obciążenie robocze) 1250 

kg Obciążenie próbne (test fabryczny) 2500 

kg Mechanizm    Hydrauliczny 

 
Wysokość  735 mm 

Szerokość  250mm 

Długość   1250 - 6250 mm 

 

 

Maks. ciśnienie hydrauliczne 210 bar 

Min. ciśnienie hydrauliczne  90 Bar 

Kolor 08E51 Żółty 

 
 

 

 

 

 
SYSTEMS 

Cechy 

 

• Mocna i wytrzymała konstrukcja 

• W pełni zabezpieczone siłowniki 
hydrauliczne 

• Zawory zwrotne na siłownikach 

• Wysoka odporność na obciążenia 
dynamiczne 

• Wysoka odporność na przeciążenia 

• Sprawdzony w użyciu od 2008 roku 

• 1250 kg WLL 

• Łatwy i szybki w użyciu 

• Obsługuje wszystkie geowłókniny o 
szerokości do 6 m 

• Dostępne wszystkie zapasowe części 

• Znak CE 

 
ZMNIEJSZA WYMAGANIA DOTYCZĄCE 

MOCY, ZMNIEJSZA ZMĘCZENIE I 

ZWIĘKSZA BEZPIECZEŃSTWO 
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Korzyśc
i 

 
Jedno urządzenie do wszystkich 

typów i rozmiarów rolek Mniejsze 

zapotrzebowanie na siłę roboczą 

Mniejsze zmęczenie — większe 

bezpieczeństwo 



Podane specyfikacje mogą ulec zmianie w związku z naszą 

polityką ciągłego doskonalenia 5 www.ihsystems.pl  

 

Opcje i informacje dotyczące zamawiania 

Uchwyt do geowłókniny TH09 jest dostępny w 

jednej wersji do obsługi wszystkich rodzajów 

geowłókniny. 

 
Urządzenie standardowo wyposażone jest w układ kontroli 

ciśnienia zapobiegający przeciążeniu układu hydraulicznego. 

 
Dla tego produktu dostępny jest stojak transportowy/magazynowy. 

 
 
 

Przykład: Uchwyt do geowłókniny TH09-01 bez 

stojaka 

 
 
 

 
SYSTEMS 
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4.2 Uchwyt na worki bh09 
 

Uchwyt na worki to specjalnie 

zaprojektowana rama 

do otwartych jednotonowych worków 

do załadunku. 

 
Podczas ładowania worek jest 

bezpiecznie przytrzymywany w ramie, a 

sprężynowe podstawy umożliwiają 

przyjmowanie dowolnego kształtu bez 

przeciążania jakichkolwiek pasów do 

podnoszenia. 

 
Po załadowaniu worek można wyjąć 

przez górną część ramy za pomocą 

łańcuchów, podnośnika do worków 

lub specjalnie zaprojektowanych wideł do 

przenoszenia worków (patrz strona 62). 

 
Rama nośna worka szybko rozkłada się 

na małe części, co ułatwia transport w 

furgonetce. 

 

Dane techniczne 
Masa 45 kg Kolor 08E51 Żółty 

Rury nośne Niebieski 

 

 

 

 

 
 

   

Korzyśc
i 

 
Bezpieczny sposób podtrzymywania 

standardowego worka zbiorczego 

podczas załadunku 

 
Używany samodzielnie lub jako część 

zintegrowanego systemu załadunku i 

podnoszenia 

 

 

 

 
SYSTEMS 

Cechy 

 
• Używa standardowych worków 

zbiorczych 

• Sprężynowe podstawy na ramie 

uchwytu zapobiegają przeciążaniu pętli 

worka. 

• Dostępne wszystkie zapasowe części 

• Znak CE 

 
BEZPIECZNY SPOSÓB 

ZAŁADUNKU I OBSŁUGI 

WORKÓW 
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Opcje i informacje dotyczące zamawiania 

Uchwyt na worek BH09 jest standardowo 

dostarczany z jedną parą rur podtrzymujących 

worek 

 

 
W przypadku używania w połączeniu z widłami do przenoszenia 

worków może być potrzebnych więcej rur. 

 
 
 
 

Przykład: BH09-01 Uchwyt worka z jedną parą 

rur nośnych 

 
 
 

 
SYSTEMS 
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4.3 Widły BHF09 do przenoszenia worków 
 

Widły BHF do przenoszenia worków 

to przystawka z widłami 

zaprojektowana specjalnie do użytku 

z uchwytem do worków. 

 
Po załadowaniu przystawka widłowa, 

zamontowana na koparce, służy do 

podnoszenia i transportu worka. 

 
Odległość między widłami można 

regulować hydraulicznie z kabiny 

maszyny, aby ułatwić wyrównanie wideł z 

rurami podtrzymującymi worki. 

 
 
 
 

 
Dane techniczne 
Waga (standard) 350 kg 

WLL (bezpieczne obciążenie robocze) 1000 

kg Obciążenie próbne (test fabryczny) 

2 000 kg 

 

 

 

Maks. ciśnienie hydrauliczne 210 bar 

Min. ciśnienie hydrauliczne 90 bar 

 
Kolor 08E51 Żółty 

Siłownik Czerwony sygnał 

 

 

 
 

   

Korzyśc
i 

 
Bezpieczny sposób podtrzymywania 

standardowego worka zbiorczego 

podczas załadunku 

 

Zintegrowany system załadunku i podnoszenia 

 

 

 

 
SYSTEMS 

Cechy 

 
• Hydraulicznie regulowany rozstaw wideł 

• Zwężane widły ułatwiające 

wkładanie do rur podtrzymujących 

worek 

• Dostępne wszystkie zapasowe części 

• Znak CE 

 
BEZPIECZNY SPOSÓB 

ZAŁADUNKU I OBSŁUGI 

WORKÓW 
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Opcje i informacje dotyczące zamawiania 

Widły do przenoszenia worków BHF09 są dostępne z 

2-sworzniową swobodnie obracającą się głowicą 

adaptera, 

2-sworzniową swobodnie obracającą się głowicą z 

hamulcem hydraulicznym lub z hydrauliczną obrotnicą i 

dwusworzniową głowicą adaptera. 

 
Przy zamówieniu należy znać wymiary wymaganej głowicy 

adaptera. 

 

 

Przykład: Widły do przenoszenia worków 

BHF09-02 ze swobodną głowicą obrotową z 

hamulcem hydraulicznym 

 
 
 

 
SYSTEMS 
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4.4 Przystawka do przenoszenia worków BC07 
 

Przystawka do przenoszenia 

worków jest dostępna w dwóch 

rozmiarach, oba z 

bezpiecznym obciążeniem roboczym rzędu 2000 kg. 

 
Mocna, prosta i lekka konstrukcja 

przystawki do przenoszenia worków jest 

przeznaczona do długotrwałego 

użytkowania i jest w pełni oznakowana 

znakiem CE i certyfikatem LOLER, dzięki 

czemu spełnia wszystkie wymagania 

prawne. 

 
Na stronie 66 znajdziesz 

szczegółowe informacje na temat 

naszej przystawki do przenoszenia 

worków Multi-Bag. 

 
 
 
 
 

 

Dane techniczne 
Masa (standard) 50 kg 

Masa (wersja mała)  37 kg 

WLL (bezpieczne obciążenie robocze) 2000 

kg Obciążenie próbne (test fabryczny) 4000 

kg Rygle Sprężynowe 

 

 

Kolor 08E51 Żółty 

 

 

 
 

 

 

 

 
SYSTEMS 

Cechy 

 
• Mocna i lekka konstrukcja 

• Dostępne dwa rozmiary 

• Sprawdzony w użyciu od 2007 roku 

• 2000 kg WLL 

• Obciążenie próbne 4000 kg 

• Znak CE 

 
SZYBKIE, PROSTE ROZWIĄZANIE DO 

OBSŁUGI WORKÓW LUZEM DO 2000 

KG. 
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Korzyśc
i 

 
Pełna certyfikacja i testy 

Prosta obsługa 

Niska masa 
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Opcje i informacje dotyczące zamawiania 

Przystawka do przenoszenia worków BC07 jest 

dostępna w dwóch rozmiarach: 600 mm i 1000 

mm. 

 
Każdy model może być używany do przenoszenia worków do 

2000 kg. Większy model służy również do przytrzymywania 

worków otwartych do załadunku. 

 
 
 
 

Przykład: Przystawka do przenoszenia worków BC07-02 1000 mm 

 
 
 

 
SYSTEMS 
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4.5 Przystawka MBC14 do przenoszenia wielu worków 
 

Przystawka jest dostępna w trzech 

rodzajach: na dwa worki 

lub cztery worki oraz model na 

cztery worki z dwoma 

demontowalnymi ramionami do 

użytku jako jednostka na dwa lub 

cztery worki. 

 
Wszystkie modele mogą obsługiwać 

worki o rozstawie 600 mm lub 1000 mm i 

mają bezpieczne obciążenie robocze 

2000 kg na worek. 

 
Przystawka do przenoszenia wielu 

worków jest przeznaczona do 

długotrwałego użytkowania i jest w pełni 

oznaczona znakiem CE i certyfikowana 

przez LOLER, dzięki czemu spełnia 

wszystkie wymogi prawne. 

 
 

 
Dane techniczne 
Waga (standard, 4 worki)  325 kg 

Waga (standard, 2 worki)  165 kg 

WLL/worek 2000 kg 

Test/worek  4000 kg 

Zaczepy Sprężynowe 

 

 

 

Kolor 08E51 Żółty 

 

 

 
 

   

Korzyśc
i 

 
W pełni certyfikowany i 

przetestowany. Prostota 

użycia. 

Niska masa. 

 

 

 

 
SYSTEMS 

Cechy 

 
• Mocna i lekka 

• Dostępne dwa rozmiary 

• Sprawdzona w użyciu od 2007 roku 

• 2000 kg WLL na worek 

• Obciążenie próbne 4000 kg na worek 

• Dostępne wszystkie zapasowe części 

• Znak CE 

 
SZYBKIE, PROSTE ROZWIĄZANIE DO 

OBSŁUGI WORKÓW DO 2000 KG. 
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Opcje i informacje dotyczące zamawiania 

Przystawka MBC14 do przenoszenia wielu worków 

jest dostępna jako system do 2 worków, system do 

4 worków lub z dwoma przykręcanymi nogami 

aby umożliwić pracę z dwoma lub czterema workami. 

Uchwyty zawieszone na środkowej belce mogą być typu 600 

mm lub 1000 mm. 

Przykład: MBC14-03-01 Czteronożna belka z 2 

zdejmowanymi nogami wyposażona w 

uchwyty na worki 600 mm 

SYSTEMS 
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Produkty kolejowe są używane na całym świecie i cieszą się zaufaniem pod względem bezpieczeństwa, 
wszechstronności i wytrzymałości. 

 
Znaczna część naszej działalności to projektowanie i produkcja specjalistycznych urządzeń 

przenoszących. O szczegóły należy pytać w naszym dziale sprzedaży. 

 
Wszystkie produkty zostały zaprojektowane i zbudowane zgodnie z zatwierdzonym systemem 

zapewnienia jakości 150 9001:2008. 

 
 
 

 
SYSTEMS 
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4.6 Przystawka do podbijania AST 8 UW 
 

 

Podbijanie podczas prac na torach i przy zwrotnicach 

skutecznie wykonuje przystawka AST 8 UW. Przystawka 

zawiera dwie jednostki robocze z 8 bijakami, które 

jednocześnie wbijają się w tłuczeń. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obrotnica umożliwia ustawienie osprzętu 

względem podkładu. Wszystkie funkcje sterowania są 

obsługiwane przez operatora z kabiny koparki dwudrogowej. 

Zalety eksploatacyjne przystawki do podbijania AST 8 UW: 

-Do podbijania torów o rozstawie 1000 mm, 1435 mm i 1600 

mm. 

- Do podbijania zwrotnic z jedną stroną podniesioną 

do góry. Łatwa obsługa na placu budowy. 

- Jednolita jakość podbijania i wyższa wydajność podbijania 

w porównaniu z pracą ręczną 

- Szybka i prosta wymiana podbijaka na inną przystawkę 

 
Elementy szybkozłączne na osprzęcie zapewniają proste i 

bezpieczne połączenie z wysięgnikiem koparki i układem 

hydraulicznym. 

 

Moc hydrauliczna jest dostarczana przez układ hydrauliczny 

koparki, który jest podłączony za pomocą szybkozłączy. 

 

 

 

 

 

 

Dane techniczne: 

Długość : w zależności od szerokości toru: 

dla standardowego rozmiaru: 2200 mm 

Szerokość : 845 mm 

Wysokość : 1400 mm 

Szerokość : 1320 kg 

Szerokość torów    : 1000, 1435, 1520 + 1600 mm 

Hydraulika : silnik zagęszczający 75 l/min przy 150 

bar 

: siłownik blokujący 50 l/min przy 110 

bar Wydajność podbijania ok. 80 – 120 m/h 

 

 

 

 
SYSTEMS 
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4.7 Przystawka do podbijania AST 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Podbijanie na torach i zwrotnicach jest skutecznie wykonywane 

za pomocą przystawki do podbijania AST 8. 

Przystawka zawiera dwie jednostki robocze z łącznie 8 

podbijakami, które jednocześnie wbijają się w tłuczeń. 

Do pracy przy zwrotnicach jedną sekcję podbijania można 

podnieść hydraulicznie. 

Obrotnica umożliwia ustawienie osprzętu 

względem podkładu. Wszystkie funkcje sterowania są 

obsługiwane przez operatora z kabiny koparki 

dwudrogowej. 

 

Elementy szybkozłączne na osprzęcie zapewniają proste i 

bezpieczne połączenie z wysięgnikiem koparki i układem 

hydraulicznym. 

 
Moc hydrauliczna jest dostarczana przez układ 

hydrauliczny koparki, który jest podłączony za pomocą 

szybkozłączek. 

 

 

 
Dane 

techniczne: 

 
Zalety eksploatacyjne jednostki ubijającej AST 8: 

-Znacznie wyższy stopień wykorzystania koparki 

dwudrogowej dzięki zastosowaniu przystawek 

- Zmniejszony nakład pracy, ponieważ praca może być 

wykonywana przez operatora koparki z kabiny 

- Jednolita jakość podbijania i wyższa wydajność podbijania 

w porównaniu z pracą ręczną 

- Szybka i prosta wymiana ubijaka na inną przystawkę 

 

 

 
SYSTEMS 

Długość : w zależności od szerokości toru: 

dla standardowego rozmiaru: 2200mm 

Szerokość : 845 mm 

Wysokość : 1400 mm 

Szerokość : 1550 kg 

Szerokości torów    : 1435/1000 mm 

Hydraulika : silnik zagęszczający 75 l/min przy 150 

bar 

: siłownik blokujący 50 l/min przy 110 

bar Wydajność ubijania ok. 80 – 120 m/h 
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Dane 

techniczne:

Zamykanie siłowników: 50 l/min przy 110 

bar

Zalety stosowania AST 8 SUW: 

4.8 Przystawka do podbijania AST 8 SUW 

Przystawka do podbijania AST 8 SUW to kompaktowa podbijarka 

do montażu na hydraulicznej koparce dwudrogowej lub 

mobilnej. Bezproblemowe poruszanie się po torach. 

Główne zastosowanie to prace na torach głównych i bocznicach, 

łączeniu bocznic z torami prywatnymi oraz na przejazdach 

kolejowo-drogowych. System prowadzenia ułatwia pracę 

operatorowi koparki oraz poprawia jakość pracy podbijarki. 

Opuszczanie i podnoszenie podbijaków do tłucznia odbywa się 

za pomocą siłowników podnoszących. Są one prowadzone przez 

chromowane kolumny prowadzące i regulowane rolki 

prowadzące na ramie. 

Zasilanie hydrauliczne dostarczane jest z pojazdu nośnego 

(koparki). Szybkozłącza zapewniają proste i bezpieczne 

podłączenie do układu hydraulicznego. 

Za pomocą mechanicznej regulacji wrzeciona podbijarkę AST8 

SUW można ustawić na rozstaw torów 1000, 1067, 1435 i 1600 

mm. 

Dalszy rozwój podbijarki doprowadził do zastosowania tego 

urządzenia również przy zwrotnicach. 

W sekcjach zwrotnic stosowana jest belka nośna, a koła nie 

mają już kontaktu z szyną.  Belka spoczywa na czole szyny i 

jako taka zapewnia również odniesienie dot. wysokości. 

Podnoszenie i przestawianie zespołu podbijarki za pomocą 

dźwigu serwisowego pozwala na wykorzystanie zespołu 

podbijania prawie na całej długości sekcji zwrotnicy. Jeden 

element podbijający można zablokować w pozycji podniesionej. 

Dzięki temu mniejszy efektywny ślad ubijania 

może być wykorzystany do podbijania tłucznia w przestrzeniach 

o ograniczonym dostępie. 

- Znacznie poprawiona wydajność podbijania tłucznia 

dzięki podwoziu torowemu 

- Lepsza jakość podbijania tłucznia

- Uproszczone procesy robocze dla łatwiejszej obsługi i kontroli

- Prosta konfiguracja mechaniczna szerokości toru

Szerokość torów : 1000, 1067, 1435 + 1600 mm 

Długość : ok. 2000 mm 

Szerokość : ok. 2200 mm 

Wysokość : ok. 2000 mm 

Masa (w zależności od typu) 

np. szerokość torów 1435 mm : ok. 2200 kg 

Wydajność systemu 

hydraulicznego 

Silniki 

napędowe 

: 75 l / min przy 150 bar 

SYSTEMS 
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Wersja z wąskim 

rozstawem kół Wersja z 

szerokim rozstawem kół 

Użytkowanie 

 
Długoś

ć 

Szerok

ość 

(Koleje Niemieckie/DB) 

(Systemy tramwajów 

miejskich) Waga 

Wydajność 

: 1435 mm;1000 mm 

: 1435 mm;1600 mm 

: Federalne Niemieckie 

Koleje (DB) regionalne 

i miejskie systemy 

kolejowe 

: ok. 2690 mm 

: 2960 mm 

: 2650 mm 

: ok. 2100-2200 kg 

(w zależności od wysokości tłucznia 

i wybranej głębokości zamiatania) : 500-700 

m/h Hydraulika: 

bęben zamiatarki : ok. 75 l/min stale przy 

140 bar 

przenośnik taśmowy : ok. 22 l/min 

przy 140 bar 

Siłownik hydrauliczny : ok. 10 l/min. 

przy 140 bar 

Dane 

techniczne: 

 

4.9 balastowyZamiatarka do tłucznia ASB 
 
 

 
Szeroka gama osprzętu do koparek dwudrogowych jest 

częścią gamy maszyn Windhoff do prac związanych z budową 

torów w celu zredukowania do minimum ciężkiej pracy 

ręcznej. 

Najnowszym dodatkiem do oferty jest dołączana zamiatarka 

do tłucznia ASB. Został zaprojektowany do usuwania 

nadmiaru tłucznia z torów. 

Moc hydrauliczna dostarczana jest przez układ hydrauliczny 

koparki lub maszyny wykorzystywanej do budowy torów. 

Sterowanie zamiatarką odbywa się za pomocą drążka 

sprzęgającego. Osprzęt porusza się na 4 rolkach 

prowadzących. Do załadunku i rozładunku osprzęt można 

podnieść za pomocą standardowego 4-łańcuchowego 

zawiesia do podnoszenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zalety użytkowe dołączanej zamiatarki do tłucznia: 

- Szybsze i wydajniejsze prace wykończeniowe na budowie 

- Znaczne oszczędności w personelu 

- Lepsze wykorzystanie koparek dwudrogowych na 

mniejszych placach budowy, a tym samym dłuższe czasy 

pracy maszyn 

-Stosowanie w pracach związanych z czyszczeniem torów 
 

 

Obrotowa szczotka zamiata i podaje nadmiar tłucznia na 

boczny przenośnik taśmowy w celu transportu na lewą lub 

prawą stronę torów, zależnie od potrzeb. Całe sterowanie 

odbywa się z kabiny operatora koparki. 

 

Obudowa zamiatarki składa się z dwóch części do 

podtrzymywania zamiatarki i przenośnika taśmowego. Dwie 

sekcje można złożyć, aby ułatwić obsługę. Regulowane 

podpory zapewniają bezpieczeństwo w każdym miejscu. 

 

Aby zmniejszyć zużycie i emisję hałasu, urządzenie jest od 

wewnątrz zabezpieczone wulkanizowaną gumą. 

 
 

 

 

 
SYSTEMS 
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4.10 Podbijarka AST 4 
 
 
 

Prace podbijania torów, zwrotnic i torów suwnicowych są 

efektywnie wykonywane za pomocą podbijarki AST4 firmy 

Windhoff Gleisbautechnik GmbH. Przystawka zawiera dwie 

jednostki robocze z łącznie 4 podbijakami, które 

jednocześnie wbijają się w tłuczeń. 

 
Obrotowy siłownik umożliwia wyrównanie nasadki z pozycją 

podkładu. Wszystkie funkcje sterowania są obsługiwane przez 

operatora z kabiny koparki dwudrogowej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Dane techniczne: 

Zalety operacyjne AST4: 

- Znacznie wyższy stopień wykorzystania koparki 

dwudrogowej dzięki zastosowaniu jednostek 

mocujących 

- Zmniejszony nakład pracy, ponieważ praca może być 

wykonywana przez operatora koparki z kabiny 

- Jednolita jakość podbijania i wyższa wydajność 

podbijania w porównaniu z pracą ręczną 

- Szybka i prosta wymiana podbijarki na inny osprzęt 

- Niezależne podbijanie torów 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elementy z szybkozłączkami na osprzęcie zapewniają proste 

i bezpieczne podłączenie do wysięgnika koparki i układu 

hydraulicznego. 

Zasilanie hydrauliczne dostarczane jest poprzez instalację 

hydrauliczną koparki, która jest połączona za pomocą 

szybkozłączek. 

 

 

 
SYSTEMS 

Długość (w zależności od szerokości 

toru; dla standardowego rozstawu) : 900 

mm Szerokość : 900 mm 

Wysokość : 1650 mm 

Masa :  800 kg 

 

Układ hydrauliczny: silnik zagęszczający : 75 l/ min 

przy 150 bar siłownik blokujący : 50 

l/ min przy110 bar 

Wydajność ubijania : ok. 120 m/h 

Poziom hałasu : poniżej poziomu 

hałasu koparki 
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Masa 

Długoś
ć 

Szerokość lejka 

Szerokość 

poniżej 

wysokości SOK 

: 2500 kg 

: 2300 mm 

: 3000 mm 

: 2650 mm 

: 2010 mm 

Wysoki stopień czystości zgodnie z 

krzywą klasyfikacji DN M918061 i DN EN 

933-1 

 

4.11 Mobilne urządzenie do czyszczenia tłucznia 
LMSRA 

 
 
 

Najmniejsze i najlżejsze kompletne urządzenie 

do mobilnego czyszczenia tłucznia. 

To samobieżne urządzenie może być używane 

nawet w małych przestrzeniach ze względu na 

swoją wagę i wymiary nawet przy niewielkich 

nakładach siły roboczej. 

 
Optymalne wykorzystanie w połączeniu ze 

zmieniaczem podkładów 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dane techniczne: 

 

Zalety: 

 Jednostka samobieżna 

 Łatwa obsługa za pomocą koparki dwudrogowej 

 Możliwość korzystania w małych przestrzeniach 

 Małe zapotrzebowanie na personel 

 Zasilanie 12 kW z pilotem 

 Przenośnik taśmowy 

 Łatwa obsługa 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Niskie koszty transportu 

 

 

 
SYSTEMS 
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Część 5: Przypinanie i 

odpinanie 
 
 
 
 

 
Niniejszy dokument jest jednym z serii 10 rozdziałów katalogu, które razem zawierają specyfikacje 

dla wszystkich produktów z naszego asortymentu. 

Inne części są dostępne na życzenie. 

 

Część 1: Obsługa szyn Część 

2: Obsługa podkładów Część 

3: Obsługa płyt Część 4: 

Tłuczeń i podtorze 

Część 5: Przypinanie i odpinanie 

Część 6: Sygnały i skrzyżowania 

Część 7: Kable i elektryfikacja Część 

8: Różne urządzenia Część 9: Bariery 

i dostęp Część 10: Tiltobrotnica 

 
 
 

 
SYSTEMS 
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5.1 Przystawka FC09 Mk3 Fastclip 
 

Osprzęt Mk3 Fastclip 

to standardowa maszyna przemysłowa w Wielkiej Brytanii. 

 
Prosta w ustawianiu i obsłudze, trudna do 

zepsucia oraz prosta w serwisowaniu i 

konserwacji — taka maszyna jest zawsze 

popularna wśród operatorów. 

 
Jest wyposażona w najszybszy i 

najprostszy w obsłudze podnośnik w 

swojej klasie. 

 
W rękach wykwalifikowanego 

operatora podczas prac związanych z 

naprężaniem szyn regularnie osiąga 

się wydajność 60 podkładów na 

minutę. 

 
Najnowsze modele mogą być 

przystosowane do obsługi trzeciej i 

czwartej szyny. 

 

Dane 
techniczne 
Masa 

 

 
2250 kg 

 

 

Maks. ciśnienie hydrauliczne 210 bar 

Układ hamulcowy Fail Safe, 2 koła 

Mechanizm przypinania W pełni 

hydrauliczne odpinanie W pełni 

hydrauliczne 

Podnoszenie podkładów Pojedyncze 

sterowanie 

Min. ciśnienie hydrauliczne 90 bar 

 
Kolor 08E51 żółty 

Ruchome części Czerwony sygnał 

Wysokość 1230 mm 

Szerokość 2200 mm 

Długość 2195 mm 

Uchwyty Białe 

 
 

 

 

 

 
SYSTEMS 

Cechy 

 
• Niezwykle mocna i wytrzymała 

• W pełni zabezpieczone siłowniki 
hydrauliczne 

• Najprostsza maszyna do ustawienia 

• Najprostsza maszyna w użyciu 

• Niskie zmęczenie operatora 

• Wysoka niezawodność 

• Części zużywające się o długiej 
żywotności 

• Szeroka gama opcjonalnych dodatków 

• Można utworzyć specyfikację dla 3 i 4 
szyny 

• Dostępne wszystkie zapasowe części 

• Znak CE 

 
NAJPOPULARNIEJSZA MASZYNA W 

SWOJEJ KLASIE WG WŁAŚCICIELI I 

OPERATORÓW 
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Korzyśc
i 

 
Nadaje się do wszystkich pojazdów 
dwudrogowych 

 
Wbudowana funkcja kontroli ciśnienia 

hydraulicznego i opcja chłodzenia oleju do 

pracy z dużą prędkością 

 
Małe zmęczenie operatora oznacza dobre 

wyniki 
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Opcje i informacje dotyczące zamawiania 

Maszyna FC09 Fastclip Mk3 jest dostępna ze 

stałymi lub przechylnymi głowicami adaptera. 

 
Głowicę adaptera przechyłu należy umieścić tam, gdzie 

maszyna główna jest wyposażona w szybkozłącze Miller Bug 

lub Geith, ponieważ te typy muszą być w całości umieszczone 

pod wysięgnikiem maszyny w celu zwolnienia osprzętu. 

 
Obwody hydrauliczne przypinania i odpinania są standardowo 

wyposażone w hydrauliczną kontrolę ciśnienia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Przykład: Przystawka FC09-01 Mk3 Fastclip ze 

stałą głowicą adaptera 

 
 
 

 
SYSTEMS 

 



Podane specyfikacje mogą ulec zmianie w związku z naszą 

polityką ciągłego doskonalenia 6 www.ihsystems.pl  

 

 

5.2 Przyrząd do odczepiania zaczepów EDC15 E-Clip De-
Clipper 

 

Nasz E-Clip De-Clipper to idealne 

rozwiązanie do szybkiego 

usuwania 

zaczepów Pandrol E i PR. 

 
Sprężynowe haki wyrywają zaciski, gdy 

maszyna porusza się po torze. 

 
Maszyna jest wyposażona w 

bezawaryjne hamulce, automatyczne 

światła obrysowe i hydrauliczny 

mechanizm podnoszenia haka do jazdy 

po szynach. 

 
Dostępne są głowice adapterów, które 

pasują do wszystkich typów maszyn 

drogowo-szynowych. 

 
 
 
 
 

Dane techniczne (standard) 
Masa 1990 kg Maks. ciśnienie hydrauliczne 210 bar 

Prędkość działania 5 

km/h 

Obciążenie testowe hamulca 125 kg 

Mechanizm

 Hydraulicz

ny 

 
Wysokość 1357mm 

Szerokość 1919mm 

Długość 2119mm 

Min. ciśnienie hydrauliczne 90 bar 

 
Kolor 08E51 Żółty 

Ruchome części Czerwony sygnał 

Uchwyty Czarne/Białe 

 
 

 

 

 

 
SYSTEMS 

Cechy 

 
• Regulowany pod kątem wysokości i 

zużycia szyny 

• Podwójny obwód hydrauliczny - 

można odczepić jedną lub obie szyny 

• Gumowe wkładki zapobiegające lataniu 
zacisków 

• Wytrzymała konstrukcja 

• Pełna gama głowic adapterów 

• Dostępne wszystkie zapasowe części 

• Znak CE 

 
 
 

WYTRZYMAŁE URZĄDZENIE DO 

SZYBKIEGO USUWANIA ZACISKÓW 

PANDROL E I PR 
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Korzyśc
i 

Usuwanie do 2,5 km zacisków na 

godzinę Odpina jedną lub obie szyny 

Mniejsze nakłady siły roboczej, zwiększone 

bezpieczeństwo 
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Opcje i informacje dotyczące zamawiania 

Urządzenie do odczepiania zacisków EDC15 E-Clip De-Clipper jest dostępne 

ze stałymi lub uchylnymi głowicami adaptera. 

 
Głowicę adaptera przechyłu należy umieścić tam, gdzie 

maszyna główna jest wyposażona w szybkozłącze Miller Bug 

lub Geith, ponieważ te typy muszą być umiejscowione pod 

wysięgnikiem maszyny w celu zwolnienia osprzętu. 

 
Urządzenia EDC15 E-Clip są standardowo wyposażone w 

hydrauliczną kontrolę ciśnienia. 

 
 

 

Przykład: Urządzenie EDC15-02 E-Clip De-Clipper z 

przechylną głowicą adaptera 

 
 
 
 
 
 
 

Głowica przechylna umożliwia łatwiejsze odłączenie odcinacza za 

pomocą szybkozłączek 

 
 
 

 
SYSTEMS 
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Część 6: Sygnały i 

skrzyżowania 

 
 

Niniejszy dokument jest jednym z serii 10 rozdziałów katalogu, które razem zawierają specyfikacje 

dla wszystkich produktów z naszego asortymentu. 

Inne części są dostępne na życzenie. 

 

Część 1: Obsługa szyn Część 

2: Obsługa podkładów Część 

3: Obsługa płyt Część 4: 

Tłuczeń i podtorze 

Część 5: Przypinanie i odpinanie 

Część 6: Sygnały i skrzyżowania 

Część 7: Kable i elektryfikacja Część 

8: Różne urządzenia Część 9: Bariery 

i dostęp Część 10: Tiltobrotnica 

 
 
 

 
SYSTEMS 
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6.1 Manipulator do słupów sygnalizacyjnych SPG16 
 

Manipulator do słupów 

sygnalizacyjnych to idealne 

rozwiązanie do obsługi 

okrągłych słupków. 

 
Szczęki są wyłożone specjalnie 

opracowanymi podkładkami 

poliuretanowymi, które zapewniają 

wysoki poziom chwytu bez uszkadzania 

ocynkowanej powierzchni słupka. 

 
Modele są dostępne z obrotnicąami lub 

bez oraz ze stałymi lub uchylnymi 

głowicami. 

 
Modele bez obrotnic są idealne do użytku 

z koparkami wyposażonymi w obrotnice 

składane. 

 
Siłowniki z podwójnym uchwytem 

zabezpieczone przed uszkodzeniem węża 

przez zawory zwrotne sterowane 

ciśnieniem pilotowym zapewniają 

bezpieczne działanie chwytaka. 

 

Dane techniczne 
Masa (tylko uchwyt)  400 kg 

Powłoka Poliuretan 

Zakres chwytu      od 120 do 250 mm śred. 

lub od 100 do 450 mm 

śred. WLL (bezpieczne obciążenie 

robocze) 3000 kg Obciążenie próbne (test 

fabryczny) 6000 kg 

 

 

Maks. ciśnienie hydrauliczne 210 bar 

Min. ciśnienie hydrauliczne 120 bar 

 
Kolor 08E51 żółty 

Ruchome części Czerwony sygnał 

 

 

 

 

 

 

 
SYSTEMS 

Cechy 

 
• Mocna i wytrzymała konstrukcja 

• W pełni zabezpieczone siłowniki 
hydrauliczne 

• Tuleje z brązu w szczękach 

• Cała konstrukcja spawana ze stali 

• Wysoka odporność na obciążenia 
dynamiczne 

• Wysoka odporność na przeciążenia 

• Sprawdzony w użyciu od 2005 roku 

• 3000 kg WLL 

• Obciążenie próbne 6000 kg 

• Dostępne wszystkie zapasowe części 

• Znak CE 

 
SOLIDNY I UNIWERSALNY CHWYTAK 

DO OBSŁUGI SŁUPÓW 

SYGNALIZACYJNYCH 

IINFRASTRUKTURY 



Podane specyfikacje mogą ulec zmianie w związku z naszą 

polityką ciągłego doskonalenia 4 www.ihsystems.pl  

   

Korzyśc
i 

 
Mocny chwyt z miękkimi podkładkami o 

wysokim współczynniku tarcia, aby 

zminimalizować uszkodzenia powłok 

powierzchniowych 

 
Wysoka dokładność i precyzja podczas 

działania 

 
Mały rozmiar, aby zmaksymalizować 
możliwości 
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Opcje i informacje dotyczące zamawiania 

Urządzenie do obsługi słupów sygnalizacyjnych 

jest dostępne w dwóch wersjach: o średnicy od 

120 mm do 250 mm 

oraz w wersji czteroszczękowej do słupków o średnicy 

od 100 mm do 450 mm, a także do słupków 

stożkowych. 

 
Oba modele mogą być wyposażone w stałe głowice adapterowe 

do stosowania z obrotnicami przechylnymi, z wbudowaną 

obrotnicą i stałą głowicą lub z obrotnicą i głowicą przechylną. 

 
Dostępne są dwie specyfikacje głowicy przechylanej: 

kompaktowa głowica przechylana o 30 stopni lub większa 

głowica przechylana o 60 stopni. 

 
 
 

Przykład: SPG16-01-02 Dwuszczękowy chwytak do słupów sygnałowych 

Chwytak z obrotnicą i nieruchomą 2-sworzniową głowicą 

 
 
 

 
SYSTEMS 
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6.2 Dźwig do urządzeń sygnalizacyjnych SPC09 
 

Dźwig do urządzeń 

sygnalizacyjnych ułatwia zmianę 

kolorowych głowic 

sygnalizacyjnych, 

wskaźników skrzyżowań i 

związanego z nimi wyposażenia. 

 
Dźwig składa się z sekcji o długości 1,8 

m i 0,9 m, które pasują do siebie i 

mocuje się je do słupka 

sygnalizacyjnego, co umożliwia 

dostosowanie do dowolnej jego 

wysokości. 

 
Do opuszczania starej głowicy 

sygnałowej na ziemię i podnoszenia 

nowej służy wysokiej jakości 

certyfikowana wciągarka ręczna. 

 
Cała konstrukcja dźwigu wykonana jest z 

lekkiego stopu aluminium, co ułatwia 

przenoszenie. 

 

Dane techniczne 
Waga (kompletna 7 m)   60 kg 

Waga (najcięższa część)  14 kg 

WLL (bezpieczne obciążenie robocze)

  125 kg 

Obciążenie próbne (test fabryczny)  250 

kg Mechanizm Wciągarka 

ręczna 

Zastosowania 
Sygnalizatory na 

skrzyżowaniach 

 

 

 
 

 

 

 

 
SYSTEMS 

Cechy 

 
• Mocna i lekka konstrukcja 

• Przekrojowa konstrukcja 

• Sprawdzony w użyciu od 2004 roku 

• 125 kg WLL 

• Obciążenie próbne 250 kg 

• Dostępne wszystkie zapasowe części 

• Znak CE 

 
SZYBKIE, PROSTE ROZWIĄZANIE DO 

OBSŁUGI CIĘŻKICH GŁOWIC 

SYGNAŁOWYCH I POWIĄZANEGO 

SPRZĘTU 
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Korzyśc
i 

W pełni certyfikowane i 

przetestowane urządzenie 

Prosta konfiguracja i 

obsługa Niewielka waga 
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Opcje i informacje dotyczące zamawiania 

Dźwig do urządzeń sygnalizacyjnych SPC09 jest 

dostępny w wykończeniu gładkim i anodowanym. 

 
W skład zestawu części wchodzą: 

 
Wciągarka na słupku 1800 mm 

z wysięgnikiem 2 słupki 

przedłużające 1800 mm 

1 x słupek przedłużający 

900 mm 1 x podstawa 

3 x zespoły zaciskowe 

 
 

SPC09-01 Montaż dźwigu do sygnalizatorów 

 
 
 

 
SYSTEMS 
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6.3 Podnośnik płyt przejazdowych CSL16 
 

Podnośnik płyt przejazdowych jest 

przeznaczony do szybkiego 

demontażu 

i wymiany gumowych płyt 

przejazdowych 

 
Widły hydraulicznie zaciskają płytę w 

urządzeniu, dzięki czemu płyty mogą być 

układane na krawędzi i łatwo wyjmowane. 

 
Podczas wymiany płyt, boczne i 

przednie ostrza są używane do 

trwałego wciskania płyt na miejsce. 

 
Jeden operator z dwoma osobami do 

zwolnienia cięgien może całkowicie 

usunąć płyty na dwupasmowym 

skrzyżowaniu w około trzydzieści minut. 

 
 

 
Dane techniczne 
Waga (tylko uchwyt)  400 kg 

Powłoka  Poliuretan 

Zakres chwytu od 90 do 300 mm śred. 

WLL (bezpieczne obciążenie robocze) 

3000 kg Obciążenie próbne (test 

fabryczny) 6000 kg 

 

 

 

Maks. ciśnienie hydrauliczne 210 bar 

Min. ciśnienie hydrauliczne 120 bar 

 
Kolor 08E51 Żółty 

Ruchome części Czerwony sygnał 

 

 

 
 

   

Korzyśc
i 

 
Wysoka dokładność i precyzja działania 

 
Mały rozmiar, aby zmaksymalizować 

zastosowania Listwy do montażu płyt 

przejazdowych 

 

 

 

 
SYSTEMS 

Cechy 

 
• Mocna i wytrzymała konstrukcja 

• W pełni zabezpieczone siłowniki 
hydrauliczne 

• Tuleje z brązu w rolkach szczęk 

• Cała konstrukcja spawana ze stali 

• Kute widły 

• Wysoka odporność na obciążenia 
dynamiczne 

• Wysoka odporność na przeciążenia 

• Sprawdzony w użyciu od 2005 roku 

• 3000 kg WLL 

• Obciążenie próbne 6000 kg 

• Dostępne wszystkie zapasowe części 

• Znak CE 

 
BEZPIECZNY I SZYBKI SPOSÓB NA 

USUWANIE I MONTAŻ PŁYT 

PRZEJAZDOWYCH MINIMALIZACJA 

NAKŁADU PRACY I MAKSYMALIZACJA 

BEZPIECZEŃSTWA 
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Opcje i informacje dotyczące zamawiania 

Urządzenie CSL16 do podnoszenia płyt przejazdowych jest dostępne ze 

stałą głowicą 2-sworzniową, obrotnicą i stałą głowicą 

2-sworzniową lub z obrotnicą i uchylną głowicą 2-

sworzniową. 

 
Pochylana głowica przechyla się do 30 stopni w dowolnym kierunku. 

 
Konstrukcja zawiera listwy z przodu i z tyłu urządzenia do 

wciskania płyt na miejsce między szynami. 

 
Standardowo montowany jest zawór regulacji ciśnienia. 

 
Dla tego produktu dostępny jest stojak transportowy/magazynowy. 

 

 

Przykład: CSL16-01-01 Podnośnik płyt przejazdowych 

ze stałą głowicą i bez statywu 

 
 
 

 
SYSTEMS 
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Produkty kolejowe są używane na całym świecie i cieszą się zaufaniem pod względem bezpieczeństwa, 
wszechstronności i wytrzymałości. 

 
Istotna część naszej działalności to projektowanie i produkcja specjalistycznych urządzeń do 

przenoszenia elementów. O szczegóły należy pytać w naszym dziale projektowania i budowy. 

 
Wszystkie produkty zostały zaprojektowane i zbudowane zgodnie z naszym zatwierdzonym 

systemem zapewnienia jakości ISO 9001:2008. 

 
 
 

 
SYSTEMS 
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Część 7: Kable i 

elektryfikacja 

 
 

Niniejszy dokument jest jednym z serii 10 rozdziałów katalogu, które razem zawierają specyfikacje 

dla wszystkich produktów z naszego asortymentu. 

Inne części są dostępne na życzenie. 

 

Część 1: Obsługa szyn Część 

2: Obsługa podkładów Część 

3: Obsługa płyt Część 4: 

Tłuczeń i podtorze 

Część 5: Przypinanie i odpinanie 

Część 6: Sygnały i skrzyżowania 

Część 7: Kable i elektryfikacja Część 

8: Różne urządzenia Część 9: Bariery 

i dostęp Część 10: Tiltobrotnica 
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7.1 Jarzmo do obsługi kabli CHY10 
 

Jarzmo do obsługi kabli CHY10 to 

najbardziej efektywny sposób 

obsługi 

bębnów kablowych i układania kabli 

za pomocą żurawia koparkowego. 

 
Po wyjęciu dwóch kołków ustalających wał 

bębna jest zwalniany z jarzma. 

 
Dopasuj wał bębna do bębna 

kablowego i podnieś go za pomocą 

jarzma. Zablokuj 

kołki mocujące i możesz zacząć układanie 

kabla. 

 
Urządzenie można nawet wyposażyć w 

hydrauliczną obrotnicę, która pomaga 

ustawić bęben, gdy jest używane tylko do 

obsługi bębna.  Można dopasować do 

dowolnej gamy rozmiarów i ciężarów 

bębnów. 

 

Dane techniczne 
(standard) 
Waga (standard) 145 kg 

Średnica wału 80 mm 

Maks. szerokość wału 1200 mm 

WWL (Bezpieczne obciążenie robocze) 

3000 kg Obciążenie próbne (test 

fabryczny)       6000 kg 

 
 

Wersja obrotnicąa 

Maks. ciśnienie hydrauliczne 210 bar 

Min. ciśnienie hydrauliczne  50 Bar 

Kolor 08E51 Żółty 

 

 

 
 

 

 

 

 
SYSTEMS 

Cechy 

 
• Mocna i wytrzymała konstrukcja 

• Duża szybkość i prostota użycia 

• Cała konstrukcja spawana ze stali 

• Wysoka odporność na obciążenia 
dynamiczne 

• Wysoka odporność na przeciążenia 

• Dostępne są wersje dla dowolnej 

gamy rozmiarów i ciężarów bębnów 

• 3000 kg WLL 

• Obciążenie próbne 6000 kg 

• Dostępne wszystkie zapasowe części 

• Znak CE 

 
NAPRAWDĘ ŁATWE W UŻYCIU I 

SZYBKIE ROZWIĄZANIE DO 

UKŁADANIA KABLI 
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Korzyśc
i 

 
Minimalizuje czas 

obsługi Maksymalizuje 

produktywność 

Wysoka niezawodność dzięki solidnej 

konstrukcji 
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Opcje i informacje dotyczące zamawiania 

Jarzmo do obsługi kabli CHY10 jest dostępne w 

dwóch standardowych rozmiarach, ale może być 

wykonane w dowolnym innym rozmiarze, 

w ramach zamówienia specjalnego. 

 
Rozmiar 01 poradzi sobie z bębnami o średnicy do 1,8 m x 1 m 

szerokości i wadze do 2 ton. 

 
Rozmiar 02 poradzi sobie z bębnami o średnicy do 2,4 m x 

szerokości 1,5 m i wadze do 4,5 tony. 

 
 
 

Przykład: CHY10-02-01 Jarzmo do obsługi kabli 

do bębnów o średnicy 2,4 m i szerokości 1,5 m z 

jednym wałkiem i zestawem kołnierzy 

 
 
 

 
SYSTEMS 
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7.2 Podwójne jarzmo do obsługi kabli CY16 
 

Podwójne jarzmo do obsługi kabli 

CY16 to szybki, prosty 

i wydajny sposób obsługi bębnów 

kablowych i układania kabli za 

pomocą koparki lub pojazdów 

dwudrogowych 

 
Po wyjęciu dwóch kołków ustalających 

wał bębna jest zwalniany z podwójnego 

jarzma. 

 
Dopasuj wał bębna do bębna kablowego i 

podnieś go za pomocą podwójnego 

jarzma. Zablokuj kołki mocujące i możesz 

zacząć układanie kabla. 

 
Podwójne jarzmo jest standardowo 

dostarczane z wałkami 

wolnobieżnymi, ale może być również 

wyposażone w wałki z hamulcem do 

naprężania kabli podczas ich 

układania. 

 

Dane techniczne 
(standard) 
Waga (standard) 750 kg 

Średnica wału 80 mm 

Maks. Szerokość bębna 1400 mm 

Maks. średnica bębna 2000 mm 

WWL (bezpieczne obciążenie robocze) 

3000 kg WWL na bęben  1500 kg 

Obciążenie próbne (test fabryczny)       

6000 kg 

 

 

 

Kolor 08E51 żółty 

 

 

 

 

 

 
SYSTEMS 

Cechy 

 
• Mocna i wytrzymała konstrukcja 

• Duża szybkość i prostota użycia 

• Cała konstrukcja spawana ze stali 

• Wysoka odporność na obciążenia 
dynamiczne 

• Wysoka odporność na przeciążenia 

• Dostępne są wersje dla dowolnej 

gamy rozmiarów i ciężarów bębnów 

• 3000 kg WLL 

• Obciążenie próbne 6000 kg 

• Dostępne wszystkie zapasowe części 

• Znak CE 

 
NAPRAWDĘ ŁATWE W UŻYCIU I 

SZYBKIE ROZWIĄZANIE DO 

UKŁADANIA KABLI 
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Korzyśc
i 

 
Minimalizuje czas 

obsługi Maksymalizuje 

produktywność 

Wysoka niezawodność dzięki solidnej 
konstrukcji 
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Opcje i informacje dotyczące zamawiania 

Podwójne jarzmo do obsługi kabli CHY16 występuje w 

wersji wolnobieżnej lub hamowanej. 

 
Obie wersje radzą sobie z bębnami o średnicy do 2,0m i 

szerokości 1,4m. 

 
Standardowo urządzenie jest wyposażone w wały 80 mm, ale 

w razie potrzeby mogą być określone inne rozmiary. 

 
 

Przykład: CY16-01-01 Podwójne jarzmo kablowe 

z jednym zestawem wałków wolnobieżnych 80 

mm 

 
 
 

 
SYSTEMS 
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7.3 Wały kablowe CT06 
 

Wały kablowe są 

przeznaczone do zawieszenia 

na haku dźwigu koparki w celu 

prowadzenia kabla z bębna. 

 
Miękka rolka poliuretanowa poruszająca 

się na łożyskach o niskim tarciu zapewnia 

delikatne obchodzenie się z kablem. 

 
Aby odłączyć wały bez przecinania kabla, 

rolkę można łatwo wyjąć z ramy. 

 
Na zamówienie dostępne są wersje 

jedno-, dwu- i wielorolkowe. 

 
 

 
Dane techniczne 
Waga (wer. pojedyncza) 11 kg 

Waga (wer. podwójna) 14 kg 

WLL (bezpieczne obciążenie robocze 

/kabel) 30 kg Obciążenie próbne (test 

fabryczny) 45 kg 

 
Zastosowanie 
Kable sygnałowe Kable 

światłowodowe Kable 

zasilające 

 

 

 

 

   

Korzyśc
i 

W pełni certyfikowany i 

przetestowany Prosty w 

użyciu 

Niska masa 

 
Niski opór toczenia 

 

 

 

 
SYSTEMS 

Cechy 

 
• Mocna i lekka konstrukcja 

• Zaprojektowane, aby chronić kabel 

• Miękkie rolki uretanowe 

• 30 kg WLL 

• Obciążenie próbne 45 kg 

• Dostępne wszystkie zapasowe części 

• Znak CE 

 
PROSTY SPOSÓB NA ZMNIEJSZENIE 

NAKŁADU PRACY PRZY INSTALACJI KABLI 
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Opcje i informacje dotyczące zamawiania 

Wały kablowe CT06 są dostępne w wersjach z 

pojedynczą i podwójną rolką. 

 

 

Przykład: CT06-01 Pojedynczy bęben kablowy 

 
 
 

 
SYSTEMS 
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7.4 Manipulator o przekroju stalowym SM15 

SM15-01 jest przeznaczony do 

przenoszenia i montażu 

stalowych masztów do elektryfikacji 

torów. 

Łącząc chwytak nożycowy z 

hydraulicznie wysuwanymi uchwytami, 

ładunek jest chwytany ze wszystkich 

czterech stron za pomocą miękkich 

podkładek uretanowych, które 

zapobiegają uszkodzeniom 

powierzchni ocynkowanych. 

Wysoka siła chwytu zapewnia bezpieczną 

obsługę, a obrotowo-uchylna głowica 

adaptera umożliwia precyzyjne 

pozycjonowanie w celu dokładnego 

umieszczenia na przykręcanych 

kołnierzach, słupach rurowych itp. 

Unikalny zawór wahadłowy, który może 

być przestawiony tylko przez operatora 

spoza kabiny, zapewnia bezpieczeństwo. 

Dane techniczne 
Masa (standard)   1400 kg 

WLL (Bezpieczne obciążenie robocze)

3750 kg Min. część 

ładunkowa     200 mm x 200 mm Maks. 

część ładunkowa    650 mm x 650 mm 

Nachylenie głowicy  +/- 30 stopni 

Zastosowanie: Kwadratowe, 

prostokątne, typu I-Beam i fabrykowane 

części 

Obwód 
obrotnicy 

Maks. ciśnienie hydrauliczne 120 bar 

Min. ciśnienie hydrauliczne 90 bar 
Obwód 

chwytający 

Maks. ciśnienie hydrauliczne 210 bar 

Min. ciśnienie hydrauliczne 110 bar 
Obwód 

pochylenia 

Maks. ciśnienie hydrauliczne 210 bar 

Min. ciśnienie hydrauliczne 90 bar 

Kolor 08E51 żółty 

Ruchome części Czerwony sygnał 

SYSTEMS 

Cechy 

• Wspomagany obrót we wszystkich 
kierunkach 

• Zwolnienie bezpieczeństwa wahadła dla
dwóch osób 

• Miękkie podkładki zabezpieczające 

• Wysoka siła chwytu 

• Obrotnica o wysokim momencie 
obrotowym z napędem ślimakowym 

• Funkcja przechylania podwójnego 
siłownika 

• Zawory kontrolne na wszystkich 
siłownikach uchwytu 

• Obsługa jednoosobowa w pozycji 

poziomej w celu zapewnienia 

łatwego wyboru masztu 

• Dostępne wszystkie zapasowe części 

• Znak CE

• Certyfikat LOLER 

SZYBKI, BEZPIECZNY I ŁATWY SPOSÓB 

MONTAŻU STALOWYCH MASZTÓW NA 

PODSTAWACH
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Korzyśc
i 

 
Wyższa wydajność 

Większe 

bezpieczeństwo 

Precyzyjna instalacja 

Dwuosobowe 

zwalnianie obciążenia 
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Opcje i informacje dotyczące zamawiania 

Manipulator o przekroju stalowym SM15 jest 

dostępny w trzech konfiguracjach. 

 
Obrotnica hydrauliczna i głowica 

odchylana o 60 stopni. Obrotnica 

hydrauliczna i głowica odchylana o 30 

stopni. 

Konfiguracja ze stałą głowicą do użytku z obrotnicami przechylnymi. 

 
Dla tego urządzenia dostępny jest również stojak transportowy/magazynowy. 

 

 

Przykład: Manipulator SM15-01-02 o przekroju 

stalowym z głowicą odchylaną o 60° i stojakiem 

transportowym / magazynowym 

 
 
 

 
SYSTEMS 
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7.5 Ładowarka do słupów rurowych TPH16 
 

Ładowarka do słupów rurowych 

jest przeznaczona do załadunku, 

rozładunku, 

przenoszenia i układania stosów rur o 

długości od 3 m do 8 m. 

 
Standardowo urządzenie zawiera 

funkcję poziomowania obciążenia i 

wytrzymałą obrotnicę, co zapewnia 

prostą i bezpieczną obsługę. 

 
Dostarczana z wykonanym na zamówienie 

stojakiem transportowym i głowicą 

adaptera pasującą do maszyny głównej, 

jest gotowa do użycia w momencie 

dostawy. 

 
Ładowarka do rur eliminuje potrzebę 

wspinania się pracowników na stos rur w 

celu mocowania lub odłączania 

łańcuchów, zwiększając wydajność i 

bezpieczeństwo. 

 

Dane techniczne 
(standard) 
Waga 2250 kg 

WLL (bezpieczne obciążenie robocze) 

2500 kg Wykończenie Malowanie 

proszkowe Maks. długość rury 

 8 m 

Min. długość słupa 3 m 

 

 

 

Maks. ciśnienie hydrauliczne 210 bar 

Min. ciśnienie hydrauliczne 90 bar 

 
Kolor 08E51 żółty 

Ruchome części Czerwony sygnał 

 

 

 

 

 

 

 
SYSTEMS 

Cechy 

 

• Mocna i wytrzymała konstrukcja 

• Funkcja poziomowania obciążenia 

• Obrotnica do dużych obciążeń 

• Pełna gama adapterów głowic 

• Cała konstrukcja spawana ze stali 

• Wysoka odporność na obciążenia 
dynamiczne 

• Wysoka odporność na przeciążenia 

• Znak CE 

 
 
 
 
 
 

SZYBKI, BEZPIECZNY I EKONOMICZNY 

SPOSÓB PRACY ZE STALOWYMI 

SŁUPAMI RUROWYMI NA PLACACH 

ROBOCZYCH 
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Korzyśc
i 

 
Projekty standardowe i niestandardowe 

dokładnie dostosowane do wymagań klientów 

 
Dostępna pełna dokumentacja techniczna i 

raporty z testów 
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Opcje i informacje dotyczące zamawiania 

Ładowarka do rur TPH16 jest standardowo 

wyposażona w stojak do transportu/przechowywania. 

 
Ten produkt jest dostępny z pełną gamą naszych systemów 

adapterów. 

 
Automatyczne przełączanie z funkcji chwytania na funkcję 

poziomowania ładunku jest w standardzie. 

 

Przykład: Ładowarka do rur TPH16-04 ze stojakiem, 

obrotnicą i dwusworzniową głowicą adaptera 

 
 
 

 
SYSTEMS 
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IH 

 

7.6 Ładowarka do rur TPH16 
 

Ładowarka do rur jest 

przeznaczona do załadunku, 

rozładunku, 

przenoszenia i układania stosów rur o 

długości od 3 m do 8 m. 

 
Standardowo urządzenie zawiera 

funkcję poziomowania obciążenia i 

wytrzymałą obrotnicę, co zapewnia 

prostą i bezpieczną obsługę. 

 
Dostarczana z wykonanym na zamówienie 

stelażem transportowym i głowicą 

adaptera pasującą do maszyny głównej, 

jest gotowa do użycia w momencie 

dostawy. 

 
Ładowarka do rur eliminuje potrzebę 

wspinania się pracowników na stos rur w 

celu mocowania lub odłączania 

łańcuchów, zwiększając prędkość i 

bezpieczeństwo. 

 

Dane techniczne 
(standard) 
Waga 2250 kg 

WLL (bezpieczne obciążenie robocze) 

2500 kg Wykończenie Malowanie 

proszkowe Maks. długość rury 

 8 m 

Min. długość rury 3 m 

 

 

 

Maks. ciśnienie hydrauliczne 210 bar 

Min. ciśnienie hydrauliczne 90 bar 

 
Kolor 08E51 żółty 

Ruchome części Czerwony 

sygnał 

Dokumentacja 
 

Certyfikat testu LOLER 

Instrukcja obsługi i konserwacji 

 

 

 

 

 

 

 
SYSTEMS 

Cechy 

 

• Mocna i wytrzymała konstrukcja 

• Funkcja poziomowania obciążenia 

• Obrotnica do dużych obciążeń 

• Pełna gama adapterów głowic 

• Cała konstrukcja spawana ze stali 

• Wysoka odporność na obciążenia 
dynamiczne 

• Wysoka odporność na przeciążenia 

• Znak CE 

 
 
 
 
 
 

SZYBKI, BEZPIECZNY I EKONOMICZNY 

SPOSÓB PRACY ZE STALOWYMI RURAMI 

NA PLACACH ROBOCZYCH 
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Korzyśc
i 

 
Projekty standardowe i niestandardowe 

dokładnie dostosowane do wymagań klientów 

 
Dostępna pełna dokumentacja techniczna i 

raporty z testów 
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Opcje i informacje dotyczące zamawiania 

Ładowarka do rur TPH16 jest standardowo 

wyposażona w stojak do transportu/przechowywania. 

 
Ten produkt jest dostępny z pełną gamą naszych systemów 

adapterów. 

 
Automatyczne przełączanie z funkcji chwytania na funkcję 

poziomowania ładunku jest w standardzie. 

 
 

Przykład: Ładowarka do rur TPH16-04 ze stojakiem, 

obrotnicą i dwusworzniową głowicą adaptera 

 
 
 

 
SYSTEMS 
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7.7 Stelaże transportowe TDS16 

Nasi inżynierowie 

opracowują szereg 

specjalistycznych stelaży do 

przechowywania i transportu 

elementów elektryfikacji. 

Stelaże wykonujemy na 

zamówienie, dzięki czemu 

możemy dostosować projekt do 

dokładnych wymagań klienta. 

Unikalne wykładziny uretanowe można 

zamontować, aby wyeliminować ryzyko 

uszkodzenia powłok 

powierzchniowych. 

Stelaże mogą być wykonane na wymiar 

kontenera ISO lub wymiary 

niestandardowe. 

Dane techniczne 
(maks.) 
Waga 4000 kg 

WLL (bezpieczne obciążenie robocze) 15 

000 kg Wykończenie Malowanie 

proszkowe Maks. długość 

6 m 

Maks. wysokość 2,5 m 

Standardowy kolor 08E51 Żółty 

SYSTEMS 

Cechy 

• Mocna i wytrzymała konstrukcja

• Niestandardowe rozwiązania 
dostosowane do potrzeb klienta

• Pełna dokumentacja 

• Cała konstrukcja spawana ze stali 

• Wysoka odporność na obciążenia
dynamiczne 

• Wysoka odporność na przeciążenia

• Znak CE

EKONOMICZNE ROZWIĄZANIE W 

OBSŁUDZE MATERIAŁÓW 
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Korzyśc
i 

 
Projekty standardowe i niestandardowe 

dokładnie dostosowane do wymagań klientów 

 
Dostępny zakres akcesoriów 

 
Dostępna pełna dokumentacja techniczna i 

raporty projektowe 
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Opcje i informacje dotyczące zamawiania 

Stelaże do przechowywania i transportu TDS16 są 

zaprojektowane tak, aby pasowały do blokady 

skrętnej ISO lub blokady skrętnej przyczepy 

Philmor 

 

 
Standardowy stojak jest specjalnie zaprojektowany do 

przechowywania i dostarczania masztów 

elektroenergetycznych. Zastosowano uretanową wyściółkę i 

punkty mocowania, aby zapobiec uszkodzeniu ocynkowanych 

masztów i komponentów. 

 
Istnieje możliwość zamówienia dodatkowego wyposażenia w celu 

dostosowania stelaża do przenoszenia wsporników. 

 
 
 
 

Przykład: Standardowy stojak masztowy TDS16-

01 do przyczep Philmor 

 
 
 

 
SYSTEMS 
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Produkty szynowe są używane na całym świecie i cieszą się zaufaniem pod względem bezpieczeństwa, 
wszechstronności i wytrzymałości. 

 
Istotna część naszej działalności to projektowanie i produkcja specjalistycznych urządzeń do 

przenoszenia elementów. O szczegóły należy pytać w naszym dziale projektowania i budowy. 

 
Wszystkie nasze produkty zostały zaprojektowane i zbudowane zgodnie z naszym zatwierdzonym 

systemem zapewnienia jakości ISO 9001:2008. 

 
 
 

 
SYSTEMS 



Część 8: Różne urządzenia 

SYSTEMS 

2022 

Katalog produktów 



Podane specyfikacje mogą ulec zmianie w związku z naszą 

polityką ciągłego doskonalenia 2 www.ihsystems.pl  

 
 

Część 8: Różne urządzenia 

 

Niniejszy dokument jest jednym z serii 10 rozdziałów katalogu, które razem zawierają specyfikacje 

dla wszystkich produktów z naszego asortymentu. 

Inne części są dostępne na życzenie. 

 

Część 1: Obsługa szyn Część 

2: Obsługa podkładów Część 

3: Obsługa płyt Część 4: 

Tłuczeń i podtorze 

Część 5: Przypinanie i odpinanie 

Część 6: Sygnały i skrzyżowania 

Część 7: Kable i elektryfikacja Część 

8: Różne urządzenia Część 9: Bariery 

i dostęp Część 10: Tiltobrotnica 

 
 
 

 
SYSTEMS 
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Korzyśc
i 

 
Urządzenie dwufunkcyjne – drogowe i 
kolejowe 

 
Do przewożenia ciężkich narzędzi i sprzętu 

prosto z furgonetki na jednym wózku 

 
Lekka i kompaktowa konstrukcja ułatwia 

transport 

 

8.1 Wózek do narzędzi ETS10 
 

Przenieś swoje narzędzia i sprzęt 

prosto z furgonetki na tor, 

 a następnie wzdłuż linii do miejsca 

pracy na jednym wózku dzięki Elk 

Trolley Skate. 

 
Wózek Elk Trolley Skate porusza się na 

twardych nylonowych kołach z 

uszczelnionymi bieżniami, aby ułatwić 

przewożenie nawet najcięższych 

ładunków. 

 
Poza szyną Elk Trolley Skate jeździ na 

oponach z pełnej gumy lub 

pneumatycznych. 

 
Dzięki zdejmowanym uchwytom wózek 

jest łatwy do przechowywania w 

pojeździe, 

a półka ładunkowa jest wystarczająco 

duża, aby pomieścić narzędzia, pręty, 

butle gazowe itp. 

 

Dane 
techniczne 
Masa 

 

 
24 kg 

 

 

Koła    środek z tworzywa/opona uretanowa 

WLL (bezpieczne obciążenie robocze)

 250 kg 

Obciążenie próbne (test fabryczny) 500 kg 

 
Kolor 08E51 żółty 

Koła Czerwone 

 
Wysokość powierzchni ładunkowej (nad 

torem) 225 mm 

Szerokość  450 mm 

Długość 900 mm 

 
 

 

 

 

 
SYSTEMS 

Cechy 

 
• Mocna i wytrzymała konstrukcja 

• Unikalna konstrukcja drogowo/kolejowa 

• Zdejmowane uchwyty 

• Mocna stalowa konstrukcja 

• Nośność 250 kg 

• Dostępne wszystkie zapasowe części 

• Znak CE 

 
 
 
 
 
 
NIEZWYKLE PRZYDATNY DODATEK DLA 

KAŻDEJ EKIPY OD PRAC TOROWYCH 
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Opcje i informacje dotyczące zamawiania 

Wózek ETS10 Elk Trolley Skate jest dostępny z 

otwartą lub zamkniętą przestrzenią ładunkową. 

 
Oba modele wyposażone są w zdejmowane uchwyty, koła z 

oponami z pełnej gumy i koła szynowe z twardego plastiku z 

łożyskami kulkowymi. 

 
Dostępna jest również wersja specjalna ze stelażem 

mieszczącym 18 słupków Instant Barrier Post (patrz strona 

110). 

 
 
 

 

Przykład: ETS10-01 Trolley Skate z otwartą 

powierzchnią ładunkową 

 
 
 

 
SYSTEMS 
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8.2 Wózek do oznaczania/smarowania szyn RMT13 
 

Wózek do 

oznaczania/smarowania szyn 

RMT13 

to wyjątkowe urządzenie 

przeznaczone do oznaczania lub 

nakładania smaru wzdłuż główki 

szyny. 

 
Smarowanie szyn jest często konieczne 

na zakrętach o wąskim promieniu, aby 

zapobiec nadmiernemu zużyciu kołnierza 

koła. To urządzenie precyzyjnie nakłada 

smar dokładnie tam, gdzie jest potrzebny, 

bez marnotrawstwa i trudności dla 

operatora. 

 
Urządzenie może również nakładać linię 

malarską na główkę szyny w celu 

wyznaczenia stref pracy lub obszarów, w 

których występują szczególne zagrożenia. 

 
 

 
Dane techniczne 
(standard) 
Waga (całkowita bez ładunku) 12 kg Waga 

(najcięższa część) 9,5kg 

Obciążenie   50 kg 

Pojemność (puszki 600 ml)  24 

puszki Wysokość uchwytu (powyżej 

szyny) 680 mm Szerokość 1000 mm 

Długość 1000 mm 

Wysokość   (złożona)  800 mm 

 

 

 

Kolor korpusu Żółty 

Konstrukcja Stop aluminium 

Użycie Lakier/Smar 

Min. długość puszki  120 mm 

Maks. długość puszki 350 mm* 

 
*uwaga: dłuższe puszki można umieścić w 

opcjonalnym modelu o dużej pojemności. 

 

 

 

 

 
SYSTEMS 

Cechy 

 
• Mocna i wytrzymała konstrukcja 

• Lekka konstrukcja 

• Możliwość regulacji dla wszystkich 
rozmiarów puszek 

• Koła Delrin o długiej żywotności 

• Łożyska kulkowe 

• Boczny uchwyt do pchania z kontrolą 
natrysku 

• Szybki montaż i demontaż 

• Do natryskiwania farby lub smaru 

• Dostępne wszystkie zapasowe części 

• Znak CE 

 
 
 

SZYBKI I ŁATWY SPOSÓB NA 

WYZNACZENIE OBSZARÓW 

ROBOCZYCH LUB NAŁOŻENIE 

ŚRODKÓW SMARNYCH. 
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Korzyśc
i 

 
Szybkie, proste i dokładne 

Niezawodne, trwałe znakowanie 

Dokładne nakładanie smaru 

Zmniejszone zapotrzebowanie na 

siłę roboczą Jasne rozgraniczenie 

stref toru 
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Opcje i informacje dotyczące zamawiania 

Wózek do znakowania/smarowania szyn RMT13 jest 

dostępny w dwóch modelach: o standardowej i dużej 

pojemności. 

 
Rama i kosz są malowane proszkowo na żółto, uchwyt i uchwyt 

na puszki na biało. 

 
Zastosowano kółka szynowe z twardego tworzywa sztucznego, 

które poruszają się na łożyskach kulkowych. 

 
 

 

 

 
Przykład: RMT13-01 Wózek do 

znakowania/smarowania szyn 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
SYSTEMS 
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8.3 Haki holownicze, łączniki i adaptery TB14  
 

Systemy haków holowniczych są 

wykonywane na zamówienie, co 

pozwala nam na wykonanie 

na zamówienie haków holowniczych zgodnie z określonymi specyfikacjami. 

 
Nasza standardowa konstrukcja to pręt o 

długości 2 m z kutymi uchwytami 

przyspawanymi do 

stalowego drążka centralnego o wysokiej 

wytrzymałości; często jednak 

produkowane są niestandardowe drążki 

holownicze do specjalnych celów. 

 
Dodatkowe funkcje, takie jak wsporniki do 

rur i kabli, można łatwo dostosować, 

dzięki czemu dostępne są specjalne 

lekkie i bardzo długie konstrukcje. 

 
Specyfikacje na tej stronie dotyczą 

naszego standardowego haka 

holowniczego. Skontaktuj się z nami, aby 

uzyskać inne opcje. 

 

Dane techniczne (standard) 
Masa 42 kg Dostępne opcje: 

Wykończenie Malowanie 

proszkowe Długość (centralne sworznie)

  2000 mm 

Maks. Siła holowania 160 kN 

Obciążenie próbne (test fabryczny) 200 kN 

 
• Lekka konstrukcja 

• Łukowa konstrukcja 

• Uchwyty do węży i kabli 

• Uchwyty do przenoszenia 

• Łącza adaptera 

• Wsporniki 

 
 

   

Korzyśc
i 

 
Projekty standardowe i niestandardowe 

dokładnie dostosowane do wymagań klientów 

 
Dostępna pełna dokumentacja techniczna i 

raporty z testów 

 

 

 

 
SYSTEMS 

Cechy 

 
• Mocna i wytrzymała konstrukcja 

• Dostępne niestandardowe projekty 

• Kute uchwyty 

• Cała konstrukcja spawana ze stali 

• Wysoka odporność na obciążenia 
dynamiczne 

• Wysoka odporność na przeciążenia 

• Znak CE 

 
 
 
 
 
 

WYSOCE WYTRZYMAŁE I EKONOMICZNE 

HAKI HOLOWNICZE DO ODZYSKIWANIA 

W RAZIE AWARII I ZASTOSOWAŃ 

OGÓLNYCH 
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Opcje i informacje dotyczące zamawiania 

Haki holownicze TB14 są dostępne w dwóch 

podstawowych wersjach: jako belki środkowe i lżejsze 

belki rurowe. 

 
Kute zaczepy holownicze są mocowane na obu końcach 

standardowych haków holowniczych, a obie konstrukcje spełniają 

wymagania normy RIS1530-plt do użytku w sytuacjach 

awaryjnych. 

 
Haki holownicze dostępne są w długościach od 1 m do 5 m. 

 
 
 
 
 

Przykład: TB14-01-02 Solid Bar Hak holowniczy o długości 2 m 

 
 
 

 
SYSTEMS 
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8.4 LEKKIE PLATFORMY ROLKOWE RB11 
 

Lekkie platformy rolkowe to 

idealne rozwiązanie do 

przenoszenia ładunków 

w tunelach, na peronach i w innych 

miejscach, gdzie dostęp jest zbyt 

ograniczony dla dużych maszyn. 

 
Dostępne są dwa rozmiary, pojedyncza i 

podwójna szerokość rolki. Oba są 

wyposażone w ramę przestrzenną ze 

stopu aluminium o wysokiej wytrzymałości 

i sztywności z wyjmowanymi rolkami. 

 
Rolki mają grube aluminiowe rury 

zewnętrzne na uszczelnionych na cały 

okres eksploatacji bieżniach kulkowych i 

rurowych wałkach ze stali o wysokiej 

wytrzymałości na rozciąganie. Zestaw 

rolek o niskim tarciu i dużej wydajności. 

 
 

 
Dane techniczne 
(standard) 
Waga (wer. podwójna) 49 kg 

Waga (wer. pojedyncza) 29 kg 

 

 

 

• Konstrukcja aluminiowa spawana metodą TIG 

• Zdejmowane rolki 

WLL 

(Bez

piecz

ne 

obcią
żenie 

roboc

ze) 

2000 kg • Udoskonalony projekt CAE 

Obciążenie próbne 3000 kg 

Wysokość  215 mm 

Szerokość (wer. pojedyncza) 510 mm 

Szerokość (wer. podwójna) 970 mm 

Długość  2020 mm 

• Uszczelnione bieżnie kulkowe o niskim współczynniku tarcia 

• Rolki aluminiowe ze stalowymi wałkami 

 
 

 

 

 

 
SYSTEMS 

Cechy 

 
• Lekkie i kompaktowe 

• Zdejmowane rolki w celu dalszej 

redukcji wagi 

• Wysoka ładowność 

• Niskie tarcie 

• Cała aluminiowa spawana rama 

konstrukcyjna 

• Wysoka odporność na obciążenia 
dynamiczne 

• Wysoka odporność na przeciążenia 

• Znak CE 

 
 
 
 

SOLIDNY, BEZPIECZNY I 

NIEZAWODNY SYSTEM DO 

PRZESUWANIA 
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Korzyśc
i 

Wysoka wytrzymałość, 

niewielka waga Łatwy 

transport i przenoszenie 

Pasuje do 4 stóp 

Dostępna szerokość pojedyncza i podwójna 
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Opcje i informacje dotyczące zamawiania 

Platformy rolkowe RB11 mogą być dostarczane w 

wykończeniu gładkim lub malowanym proszkowo. 

 
Dostępne są dwie szerokości: pojedyncza rolka i podwójna rolka. 

 
Na życzenie w momencie składania zamówienia może zostać 

dostarczony certyfikat testu obciążenia. 

 

 

Przykład: RB11-01-01 Platforma rolkowa o pojedynczej szerokości w 

wykończeniu gładkim 

 
 
 

 
SYSTEMS 

IH 
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Długoś

ć 

Szerok

ość 

Wysok

ość 

Szerokość 

robocza Liczba 

bijaków 

Prędkość 

Masa 

: 1150 mm 

: 1630 mm 

: 1150 mm 

: 1200 mm 

: 20 

maks. 1800 

obr./min 

ok. 700 kg 

Hydraulika 

Silnik napędowy 

Objętość oleju, stałe 

ciśnienie 

Silnik mulczera 

Objętość 

przepływu 

Wyciek oleju 

: 80 l/min 

: 250 bar 

: 3 - 20 l/min 

maks. 3 bar 

 

8.5 Przystawka mulczer AGM 
 
 

 
Wykaszanie trawy i chwastów oraz wycinanie krzewów na 

nierównym terenie lub przy nasypach wymaga kosztownej 

pracy ręcznej. Można to jednak zredukować, stosując 

przystawkę mulczer do rozdrabniania AGM. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Spektrum zastosowań obejmuje wszystkie rodzaje koszenia 

traw, chwastów i krzewów. Regulacja klapki z przodu 

urządzenia umożliwia optymalne mulczowanie krzewów i 

gałęzi. 

 

Zastosowanie bijaków tnących wykonanych z wysokiej jakości 

stali i obrobionych do cięcia w trudnych warunkach zapewnia 

dłuższą żywotność mulczera przy minimalnym serwisie. 

 
Dane techniczne: 

 
Sprawdzone komponenty, stosowane w innych naszych 

osprzętach roboczych, zapewniają elastyczne spektrum 

zastosowań i bardzo wydajne działanie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
W pełni obrotowy moduł 

napędowy obsługuje 

najbardziej złożone 

geometrie wzdłuż toru. 

Korzystanie z przystawki 

mulczerującej nie wymaga 

żadnych zmian   

lub modyfikacji w układzie

 hydraulicznym 

koparki. 

Za pomocą modułu 

montażowego do 

szybkozłączy hydraulicznych 

można zrealizować dowolny 

ruch, 

a zastosowanie modułów szybkozłączy ułatwia i 

przyspiesza wykorzystanie mulczera z dźwigiem lub 

koparką. 

Zalety użytkowe mulczera: 

- zmniejsza koszty ręcznej pracy związanej z usuwaniem 

traw i chwastów 

- regulacja klapki z przodu urządzenia umożliwia 

optymalne mulczowanie krzewów i gałęzi. 

- w pełni obrotowy moduł napędowy obsługuje najbardziej 

złożone geometrie wzdłuż toru. 

- korzystanie z przystawki mulczerującej nie wymaga 

żadnych zmian lub modyfikacji w układzie 

hydraulicznym koparki. 

- zastosowanie bijaków tnących wykonanych z 

wysokogatunkowej stali i przygotowanych do cięcia w 

trudnych warunkach zapewnia dłuższą żywotność 

mulczera przy minimalnym serwisowaniu szybkozłączy 

hydraulicznych oraz zastosowanie szybkozłączy ułatwia i 

przyspiesza użytkowanie mulczera z dźwigiem lub 

koparką 
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Część 9: Barierki i 

dostęp 

 
 

Niniejszy dokument jest jednym z serii 10 rozdziałów katalogu, które razem zawierają specyfikacje 

dla wszystkich produktów z naszego asortymentu. 

Inne części są dostępne na życzenie. 

 

Część 1: Obsługa szyn Część 

2: Obsługa podkładów Część 

3: Obsługa płyt Część 4: 

Tłuczeń i podtorze 

Część 5: Przypinanie i odpinanie 

Część 6: Sygnały i skrzyżowania 

Część 7: Kable i elektryfikacja Część 

8: Różne urządzenia Część 9: Bariery 

i dostęp Część 10: Tiltobrotnica 
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9.1 System szybkich barierek IB13 
 

System natychmiastowej 

bariery to najprostszy 

i najszybszy sposób na wytyczenie 

granic miejsca pracy lub 

ostrzeżenie o zagrożeniach w 

środowisku kolejowym. 

 
Unikalny zacisk główki szyny po prostu 

wciska się w szynę, aby bezpiecznie 

przymocować słupki do szyn typu 

BS113A, CEN60 i Bullhead. Barierki 

można równie łatwo usunąć, po prostu 

podnosząc słupek. 

 
Dostępne są wersje z pojedynczym, 

podwójnym paskiem i sztywnymi 

szynami, a także szereg akcesoriów, w 

tym światła i lampki ostrzegawcze. 

 
Można dostarczyć stojaki pozwalające 

utworzyć barierki o łącznej długości 100 

m i dwa stelaże pasujące na wózek 

szynowy. 

 

Dane techniczne 
Rozpiętość słupka 0 do 3,6 

m Waga (standardowo na słupek) 

 6 kg 

Zgodność BS113A 

CEN 60 

Bullhead Rail 

Akcesoria Czerwone migające 

światło 

Czerwone 

oświetlenie Sygnały 

ostrzegawcze Dowolne 

nadruki na taśmie 

 

 

 

 

 

 
Konstrukcja stalowa Bright Zinc Plated 

Słupek Aluminium 

Zewnętrzna część 

z tworzywa 

sztucznego 

 

 

 

 

 
SYSTEMS 

 

Cechy 

 
 

• Jednoczęściowy projekt 

• Montaż w kilka minut 

• Pasuje do większości typów szyn 

• Konstrukcja z podwójnym lub 
pojedynczym paskiem 

• Dostępne niestandardowe paski z 
nadrukiem 

• Opcja słupka z oświetleniem 

• Dostępne wszystkie zapasowe części 

• Znak CE 

 
SYSTEM NATYCHMIASTOWEJ BARIERY 

DO OZNACZANIA BEZPIECZNYCH 

MIEJSC PRACY I ZAGROŻEŃ 
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Korzyśc
i 

 
Szeroka gama opcji i akcesoriów Szybki 

montaż i demontaż Kompaktowa 

konstrukcja ułatwiająca transport 
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Opcje i informacje dotyczące zamawiania 

System natychmiastowych barierek IB13 jest 

dostępny jako pojedyncze słupki, stelaże z 28 

słupkami lub jako zestaw 18 

słupków na specjalnie zaadaptowanym wózku Elk Trolley 

Skate (patrz str. 100). 

 
Każdy słupek ma 3,6 m taśmy w żółto-czarne paski. Na 

specjalne zamówienie taśmy mogą mieć nadrukowane logo — 

w tym celu należy skontaktować się z producentem. 

 
18 słupków pozwala na utworzenie do 64 m bariery, 28 słupków 

zapewnia 100 m bariery. 

 

 

Przykład: IB13-02-01 Trolley Skate (dostępny 

osobno jako ETS10-03) z 18 słupkami Instant 

Barrier ze standardowymi taśmami 

 
 
 

 
SYSTEMS 
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9.2 Platforma dostępowa do torów TR13 dla pojazdów 
drogowych 

 

 

Nie ma lepszego rozwiązania 

dla bezpiecznego poruszania się 

i zjeżdżania z szyn dla pojazdów 

drogowych 

bez ryzyka uszkodzenia szyn niż 

system Traxess 

 
Instalowane w niecałe dwadzieścia 

minut stalowe podesty mogą 

utrzymać każdy pojazd lub maszynę 

do 30 ton. 

 
Gąsienice stalowe lub gumowe opony nie 

nie stanowią żadnego ograniczenia dla 
systemu Traxess. 

 
Każdy system jest dostarczany w 

indywidualnie wykonanym stelażu dla 

ułatwienia transportu. Załadowane 

stelaże można ustawiać w stosy (maks. 

6) do transportu lub przechowywania. 

 
 
 
 

Dane techniczne 
Waga (panel środkowy) 2000 kg 

Waga (platformy boczne)  970 kg 

Waga (całkowita ze stelażem) 4280 kg 

Montaż   3 

podnośniki 

Długość podestu 5 m 

Wysokość nad szyną 25 mm 

 

  
 

 
Czas typowego montażu  12 min. 

Główny kolor 08E51 Żółty 

Ruchome części Czerwony sygnał 

 

 

 

Cechy 

 

• Szybki montaż i demontaż 

• Indywidualnie zaprojektowany stelaż do 
układania 

• Pasuje do wszystkich maszyn do 30 ton 

• W pełni przetestowany pod kątem 
trwałości 

• Umożliwia przejazd pociągów 
inżynierskich 

• Proste, bezpieczne włączanie i 
wyłączanie śledzenia 

• Wymagane minimalne szkolenie 

• Znak CE 

 
NAPRAWDĘ WYTRZYMAŁE 

ROZWIĄZANIE DLA KOŁOWYCH I 

GĄSIENICOWYCH POJAZDÓW 

DWUDROGOWYCH 

 

 

 

 
SYSTEMS 
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Korzyśc
i 

Szybki montaż i demontaż Prosty 

transport 

Bezpieczny i łatwy wjazd i zjazd 

Lita stal o grubości 12 mm 
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Opcje i informacje dotyczące zamawiania 

Platforma dostępowa TR13 Traxess jest dostępna tylko 

w jednej opcji: jako kompletna platforma o długości 5 m 

ze stelażem. 

 

 

 

Przykład: TR13 Traxess ustawiony na stelażu 

 
 
 

 
SYSTEMS 
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9.3 Rampy najazdowe do torów TAR12 
 

Rampy dojazdowe do torów to 

rozwiązanie umożliwiające 

wjazd i zjazd ciężkich maszyn z 

wykopanego podtorza bez 

uszkodzenia szyny 

 
Rampy najazdowe do torów są 

wyposażone w tuleję, która jest 

dopasowana do końca szyny, aby objąć i 

chronić szynę. 

 
Rampy mają górną powierzchnię 

stalową. 

 
Rampy mogą utrzymywać obciążenia osi 

do 20 ton; dostarczane są pełne instrukcje 

obsługi i montażu. 

 
Każda rampa ma punkt podnoszenia 

ułatwiający montaż i demontaż. 

 

Dane techniczne 
Waga (na rampę)    250 kg 

Zastosowanie BS113A i CEN60 

WLL (Maks. obciążenie osi)  20 000 

kg Góra  Stalowa płyta 

Mechanizm    Luźne 

zawiasy 

 

 
 

Wykończenie 08E51 Żółty 

 

 

 
 

   

Korzyśc
i 

Chroni zarówno szynę, jak i 

maszynę Zmniejsza 

uszkodzenia opon Specjalnie 

zaprojektowany system 

 

 

 

 
SYSTEMS 

Cechy 

 

• Wytrzymała konstrukcja 

• Optymalna powierzchnia 

• Pojedynczy punkt podnoszenia 

• Łatwy montaż i demontaż 

• Dostępne są końcowe panele do 
podkładów dla jeszcze łatwiejszego 
zakładania i pozycjonowania 

 

• Dostępne wszystkie 
zapasowe części 

• Znak CE 

 
PROSTY SPOSÓB NA UNIKNIĘCIE 

USZKODZENIA OPON I KOŃCÓWEK 

SZYN. 



Podane specyfikacje mogą ulec zmianie w związku z naszą 

polityką ciągłego doskonalenia 10 www.ihsystems.pl  

 

Opcje i informacje dotyczące zamawiania 

Rampy dojazdowe do torów IH Systems TAR12 są 

dostępne w parach. 

 
Dostępny jest również stelaż transportowy/magazynowy na jedną 

parę ramp TAR12 

 
 
 
 

Przykład: TAR12-01 Jedna para ramp najazdowych 

do torów bez stelaża 
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IH System 

 

 

 
 
 

 
SYSTEMS 



Podane specyfikacje mogą ulec zmianie w związku z naszą 

polityką ciągłego doskonalenia 12 www.ihsystems.pl  

Długość : 5300 mm 
Szerokość : 2420 mm 
Wysokość nad główką szyny : 
625 mm Tara ładunku : 3800 kg 
Obciążenie : 25 100 kg 
Całkowita waga brutto : 28 900 kg 
Koła : 550 mm 
Sprzęgło : Rockinger 

Maks. gradient : 65 ‰ 

Hamul
ce 

: hamulec 
pneumatyczny 
sprężynowy 
System hamowania z 
zabezpieczeniem 

 

9.4 PRZYCZEPA T5025 FB Z EBA I 
HOMOLOGACJĄ 

 
 

Do użytku z maksymalnie 4 przyczepami - Do użytku na całym torze 
roboczym DB Netz AG - Możliwość podjazdu pod strome odcinki do 65 ‰ 

 
Przyczepa kolejowa T5025 FB jako osprzęt roboczy 
zatwierdzony przez DB Netz AG jest optymalnym 
narzędziem do konserwacji infrastruktury kolejowej ze 
względu na swoją masę własną i ładowność około. 25 
ton. 

 
Do użytku na torach można holować do 4 identycznych przyczep. 

 
 

 
Przyczepa T5025 FB idealnie nadaje się do 
transportu sprzętu budowlanego. 

 
 
 
 
 

 

Przyczepę T5025 FB można łatwo transportować 
standardowymi ciężarówkami, jak również łatwo 
obsługiwać za pomocą jednej koparki dwudrogowej. 

 

 
Dane techniczne: 

 

ZALETY OPERACYJNE T5025: 

 Specjalnie niska wysokość do pracy pod linami 
ratunkowymi 

 Niska masa własna i duża ładowność 

 Łatwy transport standardowymi ciężarówkami 

 Łatwa obsługa za pomocą koparki dwudrogowej 

 ISO Twistlocks do skrzyń balastowych i ramp 

 Specjalne wkładki 

 Kilka punktów mocowania 
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Długość : 5300 mm 
Szerokość : 2420 mm 
Wysokość nad główką szyny : 
625 mm Tara ładunku : 3800 kg 
Obciążenie : 25 100 kg 
Całkowita waga brutto : 28 900 kg 
Koła : 550 mm 
Sprzęgło : Rockinger 

Max. gradient : 65 ‰ 

Hamul
ce 

: hamulec 
pneumatyczny 
sprężynowy 
System hamowania z 
zabezpieczeniem 

 

9.5 PRZYCZEPA T5025 Z EBA I 
HOMOLOGACJĄ 

 
 

Do użytku z maksymalnie 4 przyczepami - Do użytku na całym torze 
roboczym DB Netz AG - Możliwość podjazdu pod strome odcinki do 65 ‰ 

 
Przyczepa kolejowa T5025 jako osprzęt roboczy 
zatwierdzony przez DB Netz AG jest optymalnym 
narzędziem do konserwacji infrastruktury kolejowej ze 
względu na swoją masę własną i ładowność około 25 
ton. 

 
Do użytku na torach można holować do 4 identycznych przyczep. 

 
 
 

 

Przyczepa T5025 idealnie nadaje się do 
transportu sprzętu budowlanego. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Przyczepę T5025 FB można łatwo transportować 
standardowymi ciężarówkami, jak również łatwo 
obsługiwać za pomocą jednej koparki szynowo-
drogowej. 

 

 
Dane techniczne: 

 
 
 

ZALETY OPERACYJNE T5025: 

 Specjalnie niska wysokość do pracy pod linami 
ratunkowymi 

 Niska masa własna i duża ładowność 

 Łatwy transport standardowymi ciężarówkami 

 Łatwa obsługa za pomocą koparki dwudrogowej 

 ISO Twistlocks do skrzyń balastowych i ramp 

 Specjalne wkładki 

 Kilka punktów mocowania 
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Długoś
ć 

Szerok

ość 

Wysok

ość

Waga

: 5300 mm 

: 2420 mm 

: 600 mm lub 800 

mm 

: ok.2000 kg
 Dostępne wersje z drzwiami lub bez

 System Twistlock

 Wszystkie skrzynie balastowe z dnem

Hardox 

 Dostępne w całości w Hardox 

 Dopasowane do górnej części

9.6 PRZYCZEPA KOLEJOWA 

Ze względu na swoją wielofunkcyjną 

konstrukcję, a także wysokość konstrukcyjną i 

ogromną ładowność, przyczepy T5020 i T5025 

mogą być używane do wszechstronnych 

zastosowań z różnymi dostępnymi akcesoriami. 

Rampa aluminiowa do 

urządzenia hakowego T5020 z 

blokadą Twistlock 

Łatwy transport i przechowywanie przyczepy kolejowej 

na 

jednostce transportowej do urządzenia hakowego 

Dane techniczne skrzynek 

balastowych:[[ 

skrzynki balastowej T5020 i T5025 
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