
Demags lintelfer DR 3-10 
Fotblocksutförande

Kompakt och mångsidig



Säkerhet och lönsamhet in i minsta detalj

Tyst motor med minimala vibrationer
■ Tack vare den optimerade konstruktionen går motorn 

tyst med minimala vibrationer.
■ Kortsluten motor med cylindrisk rotor, 12/2-polig eller 

4-polig
■ Som standard utrustad med termokontakt för skydd 

mot överhettning
■ Kapslingsklass IP 55
■ Inkopplingstid över FEM-nivå

Reaktionssnabb broms
■ Demag likströmsskivbroms med bromlossning- och 

motorstartkontroll, bromssäkerhet minst 1,8
■ Bromsen reagerar snabbt genom de integrerade elek-

tronikkomponenterna

Växel med livstidssmörjning
■ Kugghjulsväxel i tre steg med utmattningståliga kugg-

komponenter och livstidssmörjning (olja)
■ Avsedd för 20 % längre livslängd med full last än enligt 

FEM/ISO

Med fotblocket får du:
■ hög ekonomisk lönsamhet tack vare 20 % längre 

livslängd
■ en kompakt konstruktion vilket sparar utrymme
■ hög utnyttjandegrad tack vare litet servicebehov
■ stor omlastningskapacitet tack vare hög 

lyfthastighet
■ utrustning för specialfunktioner ingår som standard

Tack vare detta kan den leva upp till de krav som ställs på 
modern och framtida lyftutrustning.

Demags lintelferserie DR 3-10 fi nns inte bara som kran-
optimerad lågbyggd tralla, utan också som universellt 
fotblock FDR som direkt kan byggas ihop med befi ntlig 
konstruktion. 

Lintelfern kan monteras i fyra olika inbyggandslägen 
beroende på applikation. Hängande i taket eller på vägg, 
alternativt stående på golvet eller monterad i en sockel. 
Detta garanterar att linutloppet är fritt för varje läge i alla 
riktningar. Med standardlyfthöjd 15 m samt maxlast 6,3 t 
för FDR 5 och 12,5 t för FDR 10 i 4/1-utförande, kan 
denna lintelfer användas i många applikationer. 



Materialskonande linledare
■ Linledare av dragelastisk plast
■ Säker linimatning genom rullagrade, härdade tryckrullar
■ Sneddrag på upp till 4° utan att linledaren vidrörs

Användarvänligt underblock
■ Hög säkerhet genom fi ngerskydd - rörliga plastelement 

stänger för utrymmet där stållinan löper in i underblocket
■ Två handtag gör det lätt att styra underblocket

Modern elektronik
■ Elektroniken är helt moduluppbyggd
■ Lastspektrummätare integrerad i styrningen, på så vis 

kan den återstående livslängden fastställas
■ Impulsgivare för övervakning av motorfunktionen

Precisionsgränsbrytare
■ Säker frånkoppling av lyftmaskineriet i högsta respektive 

lägsta krokläget
■ 4 kontakter, normalt inställda för stopp i topp och 

botten
■ Extra säkerhet genom förfrånkoppling
■ Även andra funktioner, t ex driftgränsbrytare, kan 

installeras

Överlastskydd
■ Elektromekaniskt överlastskydd monterat i linkilsoket
■ Utvärdering i den centrala elektroniken, som även 

anger den last som används vid mätkörning med 
 långsam lyfthastighet

■ Elektroniskt överlastskydd för summering vid fl era 
lyftmaskinerier, lastdisplay och slaklinebrytning

39030-139589-538962



Ergonomiskt optimerade manöverdon
■ Manöverdon med kabel Demag DSE-10R
 ■ för manövrering i två steg eller steglöst
 ■ kabel för manöverdon fi nns i två längder, vardera 

steglös justerbara i 4 m intervall  
 ■ display för indikering av lastområdet och anläggnings-

specifi ka statusdata
 ■ irda-gränssnitt för direkt datautbyte med laptop
 ■ lastdisplay vid användning av elektroniskt överlast-

skydd
■ Demag radiostyrning DRC-10
 ■ handsändare med steglösa knappar 
 ■ säker överföringsteknik – motsvarande teknik som 

för mobiltelefoni
 ■ dubbelriktad signalöverföring
 ■ intelligent laddningsteknik
 ■ display för indikering av lastområde och anläggnings-

specifi ka data

Modell
■ Partning för 2/1, 4/1, 4/2 är monterat på telfern
■ Ytterligare inbyggnadslägen med olika linutloppsrikt-

ningar är möjliga. Linledaren kan användas för varje 
linutlopp.

Med två synkront löpande linor kan exempelvis 
långgods hanteras.

Fyra olika inbyggnadslägen med vardera fyra olika linutloppsvarianter möjliggör många applikationsvarianter.



En investering i modern kranteknik kommer alltid 
att vara lönsam. Med lintelfer DR och Demag standard-
kranar kombineras den varianten som passar bäst för 
aktuell uppgift vid gällande drift – optimal avvägning vad 
gäller kostnad och kapacitet.

Från planering, drifttagning till långsiktig säker 
tillgänglighet. Du kan lita på våra ingenjörers och 
serviceteknikers tekniska kompetens och branschkvalifi -
kationer som autoriserade Demag-samarbetpartners.

Snabbaste vägen att få mer information är att ringa 
Dematek på 08-603 34 00 eller titta på 
www.dematek.se/produkter. 

Med hjälp av länken Demag Hoist Designer Online, kan 
man enkelt skapa en DR-telfer som kan infogas i befi ntlig 
AutoCad-ritning. I programmet väljs de förutsättningar 
som är aktuella, och på så vis genereras rätt modell. 
Demag lintelfer DR: Kranteknologi med ny kraft, made by 
Demag.

Spar utrymme – vinn tid – sänk kostnader
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Urvalstabell

Typ Max last

t

Krokväg

m

Lyfthastighet
m/min

Maskin-
grupp**

FEM/ISO

Max last

t

Krokväg

m

Lyfthastighet
m/min

1 2 3 1 2 3

DR 3

2/1 4/1

1,6

12
20 12/2 18/3 1 – 25 *

2m / M5 3,2

6
10 6/1 9/1,5 0,5 – 12,5 *1,25 3m / M6 2,5

1 4m / M7 2

DR 5

2/1 4/1

3,2

12
20
30

9/1,5 12/2 0,8 – 16 * 1Am / M4 6,3

6
10
15

4,5/0,8 6/1 0,4 – 8 *

2,5

12/2 18/3 1 – 25 *

2m / M5 5

6/1 9/1,5 0,5 – 12,5 *2 3m / M6 4

1,6 4m / M7 3,2

4/2

1Am / M4 3,2

9,9
16,3

9/1,5 12/2 0,8 – 16 *

2m / M5 2,5

12/2 18/3 1 – 25 *3m / M6 2

4m / M7 1,6

DR 10

2/1 4/1

6,3
12
20
30
40

8/1,4 0,4 – 9 * 1 – 18 * 1Am / M4 12,5
6
10
15
20

4/0,7 0,2 – 4,5 * 0,5 – 9 *

5

10/1,7 1 – 18 * 1 – 25 *

2m / M5 10

5/0,8 0,5 – 9 * 0,5 – 12,5 *4 3m / M6 8

3,2 4m / M7 6,3

4/2

1Am / M4 6,3
5,8

11,35
18,4
25,2

8/1,4 0,4 – 9 * 1 – 18 *

2m / M5 5

10/1,7 1 – 18 * 1 – 25 *3m / M6 4

4m / M7 3,2

* Last upp till en tredjedel av maxlasten kan lyftas med 50% högre hastighet (prohub-funktionen)
** Livslängden ligger 20 % över normal livslängd för full last enligt ISO / FEM

Generalagent för Demag Cranes & Components GmbH
Dematek AB

Besöksadress: G:a Södertäljevägen 125, 141 71 Segeltorp Tel 08 603 34 00
Postadress: Box 5560, SE-141 07 Huddinge Fax 08  88  00  66
http://www.dematek.se e-mail dematek@dematek.se


