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Electropalane 
inovatoare – repere pe 

calea succesului

Proiectarea iniţială a produselor LIFTKET a permis tranziţia spre 
palanele cu o înălţime interioară redusă, prin plasarea motorului şi a 
reductorului într-un plan orizontal, fiind primul astfel de electropalan 
cu lanţ existent pe piaţă. LIFTKET a fost primul palan cu lanţ care a 
introdus un sistem patentat special de cuplaj-frână, la care alunecarea 
sarcinii nu este posibilă nici în cazul în care cuplajul este deteriorat sau 
defect. Perfecţiunea sistemului cuplaj-frână STAR LIFTKET nu are egal 
în lume nici până în ziua de azi.

STAR LIFTKET – Generaţia secolului 21

Coefi cient înalt de sarcină, în special în zonele cu climă 
tropicală

Proiectare cu o necesitate extrem de redusă de 
întreţinere, cu acces uşor la toate piesele de uzură şi 
interschimbabilitate fără a fi necesare scule speciale. 
Acest lucru s-a realizat prin aplicarea concepţiei 
construcţiei modulare. Motorul, reductorul etanş 
umplut cu ulei şi frâna pot fi schimbate oricând, fiind 
gata de funcţionare fără nici un fel de reglare. Numai 
cuplajul trebuie reglat.

Motor de ridicare prevăzut cu nervuri de răcire şi 
ventilator, proiectat special pentru forma reductorului 
STAR LIFTKET

Utilizarea unor materiale de cea mai înaltă calitate 
garantează şi măreşte calitatea şi fiabilitatea tuturor 
componentelor şi a tehnologiei. Acestea au fost atinse 
prin testări de laborator de lungă durată. Durata de 
viaţă verificată a componentelor depăşeşte cerinţele 
FEM pentru grupele specifi ce de funcţionare.

Siguranţă mărită prin implementarea unui sistem pa-
tentat nou, de cuplaj-frână. Aceasta a fost atinsă prin 
îmbunătăţirea în continuare a ideii bine cunoscute de 
la LIFTKET, care înseamnă a nu avea contacte glisante 
între sarcină şi frână. Toate garniturile cuplajului sunt 
fără azbest. 

Avantaje speciale
Trecerea de la un şir de lanţuri la două şiruri, sau 
invers, este foarte uşoară, rapidă şi sigură (soluţie 
patentată).

Fixarea celui de al 2-lea şir de lanţuri în absolută 
siguranţă şi cu uşurinţă (soluţie patentată).

Formă şi construcţie modernă

Reductor din aluminiu, compact şi durabil, cu greutate 
redusă
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Este posibil ca palanele cu două viteze să necesite 
contragreutăţi, în vederea unor combinaţii speciale de 
sarcină, de lăţimi ale fl anşei şi de tipuri de comandă 
(greutatea maximă 9,4 kg).

Electropalane trifazate
125 kg – 12500 kg

Variantele de execuţie 1/00A-9.1/00S
Varianta de bază    … cu cârlig superior  … cu cărucior acţionat electric sau manual

Vă rugăm să reţineţi:

• Alimentare la 400 V, 3 faze, 50 Hz
• Clasa de protecţie IP 54 / clasa de izolaţie F
• La cerere pot fi obţinute variante pentru tensiuni şi 
 frecvenţe diferite
• Greutatea palanului creşte cu aproximativ 2 kg dacă se 
 cere o comandă cu tensiune redusă
• Greutatea palanului a fost calculată pentru o înălţime de 
 ridicare de 3 m
• Cablul de comandă se livrează cu o lungime standard 
 de 1,5 m
• Se livrează cu o înălţime de ridicare standard de 3 m
• La cerere sunt posibile diferite înălţimi de ridicare şi 
 lungimi ale cablului de comandă
• Dacă înălţimea de ridicare creşte peste 20 m, 
 SFS (Sarcina cu Funcţionare Sigură) trebuie redusă cu 
 greutatea suplimentară a lanţului
• La variantele 8.1/9.1 şi 13 comanda cu tensiune redusă 
 va fi livrată în mod standard 

Datele tehnice menţionate în tabele sunt aproximative şi supuse 
modifi cărilor.

Observaţie: modelul 13/00X nu poate avea o rază de curbură.

Variantele de execuţie 13/00X
Varianta de bază    … cu cârlig superior  … cu cărucior acţionat electric sau manual

Raza de curbură
Sarcina nominală a căruciorului   raza minimă 
    de curbură
Pânã la 1000 kg   1,0 m
Pânã la 3200 kg   1,5 m
Pânã la 6300 kg   2,0 m
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* numai pentru un singur şir de lanţuri
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… cu cărucior acţionat electric sau manual Electropalane trifazate
125 – 6300 kg

STAR LIFTKET 
Electropalane trifazate
125 kg – 6300 kg

Vă rugăm să reţineţi:

• Alimentare la 400 V, 3 faze, 50 Hz
• Clasa de protecţie IP 55 / clasa de izolaţie F
• La cerere pot fi obţinute variante pentru tensiuni şi frecvenţe diferite
• Greutatea palanului creşte cu aproximativ 2 kg dacă se cere o    
 comandă cu tensiune redusă
• Greutatea palanului a fost calculată pentru o înălţime de ridicare de 3 m
• Cablul de comandă se livrează cu o lungime standard de 1,5 m
• Se livrează cu o înălţime standard de ridicare de 3 m
• La cerere sunt posibile diferite înălţimi de ridicare şi lungimi ale cablului  
 de comandă
• Dacă înălţimea de ridicare creşte peste 20 m, SFS (Sarcina cu    
 Funcţionare Sigură) trebuie redusă cu greutatea suplimentară a lanţului
• Modelele STAR  091/… (cu două viteze) şi 11/… sunt echipate în mod  
 standard cu o comandă cu tensiune redusă de 24V
• Modelele STAR  090/… sunt echipate în mod standard cu o comandă  
 cu tensiune redusă, iar la cerere cu comandă directă 

Datele tehnice menţionate în tabele sunt aproximative şi supuse 
modifi cărilor.

Este posibil ca palanele cu două viteze să necesite contragreutăţi, în vederea 
unor combinaţii speciale de sarcină, de lăţimi ale fl anşei şi de tipuri de 
comandă (greutatea maximă: 9,4 kg).

Varianta de bază       … cu cârlig superior   

Raza de curbură
Sarcina nominală a căruciorului   raza minimă 
    de curbură
Pânã la 1000 kg   1,0 m
Pânã la 3200 kg   1,5 m
Pânã la 6300 kg   2,0 m



101) greutatea proprie incluzând contragreutatea de 9,4 kg montată sub capacul de pe partea frânei9



12 13

Electropalanele monofazate STAR LIFTKET 125 – 2000 kg 
(desenele de detaliu pagina 8)

Alte opţiuni

Lista accesoriilor disponibile este foarte vastă. Toate palanele noastre pot 
fi obţinute cu comandă atât directă cât şi de tensiune redusă; multe din 
ele dispun de codifi catoare [generatoare rotative de impulsuri], de senzori 
electromecanici de sarcină, de frâne duble şi viteză variabilă (cu reglarea 
turaţiei prin invertor de frecvenţă). Acestea sunt numai câteva exemple 
dintre accesoriile speciale disponibile.

Toate avantajele variantei de bază STAR LIFTKET echipate cu motoare monofazate de curent alternativ pot 
fi regăsite în noul model, ca şi sistemul special de cuplaj-frână şi înălţimea interioară redusă. Aceste palane 
au fost proiectate pentru şantiere de construcţii şi locuri de muncă fără o alimentare trifazată. Datorită 
performanţei termice excelente a motorului, sunt posibili coeficienţi de sarcină şi înălţimi de ridicare mari. 
Pentru a funcţiona ireproşabil, toate electropalanele monofazate necesită o secţiune minimă de 2,5 mm2 a 
cablurilor de forţă şi comandă. Cablul de alimentare trebuie să fie cât mai scurt posibil. 

Palane cu limitatoare electrice interne şi cu 
două frâne independente

Cărucioare cu bolţ unic, acţionate 
manual sau electric, pentru 
macarale suspendate

Lanţuri şi cârlige din 
oţel inoxidabil

Telecomandă 
radio

Palane cu 
autoridicare

Cutie specială de 
comandă suspendată, 
pentru două palane

Vă rugăm să reţineţi:

• Alimentare la 230 V, 1 fază, 50 Hz
• Clasa de protecţie IP 55 / clasa de izolaţie F
• Greutatea palanului a fost calculată pentru o înălţime de ridicare 
 de 3 m
• Cablul de comandă se livrează cu o lungime standard de 1,5 m
• Se livrează cu o înălţime standard de ridicare de 3 m
• La cerere sunt posibile diferite înălţimi de ridicare şi lungimi ale 
 cablului de comandă
• Dacă înălţimea de ridicare creşte peste 20 m, SFS (Sarcina cu    
 Funcţionare Sigură) trebuie redusă cu greutatea suplimentară a lanţului
• Electropalanele monofazate pot fi livrate numai cu comandă directă

Datele tehnice menţionate în tabele sunt aproximative şi supuse 
modifi cărilor.
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LIFTKET – monorai 
şi sistem de macarale uşoare

* Capacitatea portantă pe metru pentru o distanţă de reazem de 1 m   

Profi luri monorai 300–700

Profilurile monorai LIFTKET sunt livrabile atât fabricate din 
material S235JR (oţel standard) cât şi din materialul 1.4301 
(oţel inoxidabil, cu excepţia tipurilor 600 şi 700). Profilurile din 
oţel standard pot fi obţinute cu suprafaţa vopsită sau galvanizată. 
Lungimea maximă a unui profil este de 6.000 mm. Vă rugăm să 
reţineţi, când proiectaţi un sistem: sarcina maximă pe metrul de 
monorai trebuie verificată, mai ales în zona amortizoarelor.

Cărucioare monorai pentru utilizare
în sistemul monorai LIFTKET

• Simplu de instalat, utilizând seturi  
 standard de fi xare

• Este disponibilă o gamă vastă de  
 accesorii speciale, incluzând şine  
 curbate, dispozitive de rotire, 
 macazuri, macarale portal cu una  
 sau două grinzi şi echipamente 
 pentru fi xare

• Pot fi comandate soluţii individua- 
 lizate

• Sunt disponibile piese galvanizate  
 sau vopsite

• După ce sistemul a fost instalat, 
 poate fi oricând dezvoltat sau extins 
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