Teleskopski steber na ročni pogon

tip STV-G
Teleskopski steber tip STV-G je posebna verzija stebra družine
STV stebrov z ročnim pogonom na vitel. Steber STV-G je
modificiran glede na nižje zahteve po nosilnosti in glede na
lažjo vgradnjo znotraj ali zunaj vozila. Steber je prvenstveno
namenjen vgradnji v gasilska vozila za dvig reflektorjev, lahko
pa se uporabijo tudi za druge namene (fotografija, GPS,
antene, itd.).
Sekcije stebra so izdelane iz kompozitnega materiala
(fiberglass). Na koncu sekcij so vgrajene posebne drsne
spojnice iz močnega poliacetala, ki vodijo sekcije me
dvigovanjem in spuščanjem. Vsaka sekcija ima po zunanjem
obodu štiri vodila, ki zagotavljajo obračanje in usmerjanje
stebra po vertikalni osi.
Dvigovanje stebra je izvedeno z ročno gnanim vitlom z
zobniškim prenosom in sistemom močnih poliesterskih trakov,
napeljanih med sekcijami. Pri dvigovanju vstavimo trak v vitel in
zavrtimo ročico vitla. Pri spuščanju stebra zavrtimo ročico vitla
v nasprotni smeri. Vitel ima vgrajeno avtomatsko zavoro in
sklopko, kar pomeni, da lahko steber dvignemo do poljubne
višine ter spustimo ročico, ne da bi se steber spustil.
Steber STV-G je na voljo v dveh osnovnih različicah - s tremi ali
štirimi sekcijami. Več sekcij pomeni pri enaki raztegnjeni višini
manjšo sklopljeno višino. Prav tako je možno prilagajati ostale
dimenzije, kot so višina pozicije vitla, dimenzije pete stebra,
dimenzije zgornjega adapterja, itd.

TEHNIČNE KARAKTERISTIKE

STV-G/3

STV-G/4

MEHANSKE KARAKTERISTIKE
Višina raztegnjenega stebra (m)
maks. 4.0 maks. 5.0
Višina sklopljenega stebra (m)
min. 1.2
min. 1.2
Število sekcij
3
4
Teža stebra (kg)
< 14
< 17
Premer spodnje sekcije (mm)
83
83
Premer zgornje sekcije (mm)
61
50
Maksimalna teža bremena (kg)
10
10
Maks. vetrna površina bremena CxA (m2)
0.15
0.15
Barva
black
black

KLIMO-MEHANSKE KARAKT.
Maks. hitrost vetra - oper. (km/h)
Temperaturno področje (oC)
Vlaga
Vibracije
Šok
Korozivna atmosfera
Pesek
Prah

90
-45 ... +80
MIL-STD-810, +40 oC / 93 % RH
MIL-STD-810, 10 – 55 Hz; Amp. +/- 0.35 mm
MIL-STD-810F; Metoda 516.5 procedura IV
MIL-STD-810F; Metoda 509.4
MIL-STD-810F, Metoda 510.4, Procedura II,
MIL-STD-810F, Metoda 510.5, Procedura I
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po naročilu
po naročilu

Ć 83

Ć 25
(ali po naročilu)

min. 1200
(odvisno od raztegnjene višine)

po naročilu
po naročilu

min. 1200
(odvisno od raztegnjene višine)

max. 5000
(ali po naročilu)

max. 4000
(ali po naročilu)
100

100

STV-G/3
STV-G/4

VSE DIMENZIJE V MILIMETRIH!
Ć 50
(ali po naročilu)

Ć 50
(ali po naročilu)

Ć 83

Ć 25
(ali po naročilu)

