
Naše nové sťahováky poskytujú jednoduchý, bezpečný a nákladovo efektívny spôsob odstránenia 
dielov namontovaných na hriadeli. Obe mechanické a hydraulické sťahováky sú ponúkané tak, aby 

vyhovovali vašim požiadavkám na aplikáciu. 
Mechanické sťahováky radu LGM sú ideálnym riešením pre ťahanie malých až stredne veľkých kolies, 
reťazových kolies, ložísk a iných podobných častí namontovaných na hriadeli. Samočinný uzatvárací 
systém upínacieho zariadenia umožňuje súčasne pohybovať všetky čeľuste, čo uľahčuje jedinému 

            

 

                

                            

Nová séria ENERPAC - LG sťahováky  

Enerpac Pulling Solutions 
 

                            

   “ Jednoduchý, bezpečný a cenovo 
výhodný spôsob odstránenia častí 

namontovaných na hriadeli ” 
 

    

                            
   

 

    

                            

   
 

    
                            

       Naša nová séria ručných a hydraulických 
sťahovákov je navrhnutá tak, aby sa dala ľahko 

namontovať na širokú škálu aplikácií. 
 

            

                            

 

 

                 
   Táto nová rada ručných a 

hydraulických sťahovákov je ideálnym 
riešením na ťahanie malých až veľkých 
kolies, reťazových kolies, ložísk a iných 
podobných častí, ktoré sú 
namontované na hriadeli. Samočinný 
uzatvárací systém upínacieho 
zariadenia umožňuje súčasne 
pohybovať všetky čeľuste, čo uľahčuje 
jedinému operátorovi namontovať 
sťahovák a vykonať aplikáciu. 
 
 

       

                  

                            

• Rýchlo a ľahko sa montuje na širokú škálu aplikácií 
• Blokovacie čeľuste ponúkajú bezpečné uchopenie pre 
bezpečné a jednoduché ovládanie 
• Synchrónne pohyby čeľustí umožňujú vykonanie celej 
ťahovej úlohy jediným operátorom 
• K dispozícii v konfiguráciách s 2 a 3 čeľusťami 
• Aplikovaná ťažná sila zvyšuje ťahovú kapacitu, čím znižuje 
únavu operátora 

 
 

  



operátorovi namontovať sťahovák a vykonať aplikáciu. 
 

Hydraulické sťahováky série LGH poskytujú rovnakú bezpečnosť a jednoduchosť používania ako ich 
mechanické náprotivky, ale ťahová sila je aplikovaná štandardným hydraulickým valcom s objemom 

10,150 psi. Tieto sťahováky môžu použiť až 64 ton sily a sú ideálne na odstraňovanie väčších 
predmetov namontovaných na hriadeli s priemerom až 26 centimetrov. 

 

Kľúčové vlastnosti 
 

    - Pohodlná rukoväť nastavenia zjednodušuje polohu čeľustí pri aplikácii a zvyšuje rýchlosť 
prevádzky 

    - Mechanizmus uzamknutia pomáha zabrániť tomu, aby sa čeluste potiahli 
    - Väčšia šírka šírenia čeľustí umožňuje použitie na hrubších predmetoch 

   - Ochrana vretena pomáha zabrániť poškodeniu vretena pri ťahaní na rovný povrch 
 

K dispozícii sú hlavné sady sťahovákov, ktoré obsahujú sťahovač série LGH, krížový sťahovač, 
oddeľovač ložísk, vyťahovač ložísk, odnímateľný dutý valec, hadicu a manometer a čerpadlo. K 

dispozícii sú aj nastavené možnosti, ktoré zahŕňajú ručné, vzduchové, elektrické a AKU čerpadlá. 
 

Enerpac ponúka kompletnú škálu sťahovákov s najširším sortimentom veľkostí, kapacít a štýlov. 
Všetky nástroje sú vyrobené z vysoko pevných oceľových zliatin, ktoré sú spoľahlivé, poskytujú roky 

bezporuchovej prevádzky, dokonca aj v najtvrdších podmienkach. 
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