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Nie wszystkie widoczne ele-
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TOOL MOVER
Sektory przemysłu,  

klienci, referencje 

TOOL MOVER Klienci:

Producenci form 
wtryskowych

Branża 
motoryzacyjna

Narzędziownia

Odlewnie 
aluminium

Pakownie

Branża tworzyw 
sztucznych

Branża elektryczna

Zaleta: 
Kompleksowość

TOOL MOVER
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 TOOL MOVER z mocowaniami i barierką poza standardem.

Zaleta: 
Niskie koszty

Zaleta: 
Technologia

TOOL MOVER
charakterystyka 

•    Szybki zwrot kosztów  
inwestycji już w 1 roku

•   Oszczędność czasu podczas obsługi 

•   Solidna konstrukcja 

•   Mobilność (transport przy pomocy suw-
nicy lub wózka widłowego)

•   Możliwość obracania kształtów      
w szerokim zakresie wymiarowym

•   Prosty serwis 

•   Wiele opcji do wyboru 
(dostosowane do Twoich potrzeb) 

•     Brak zagrożeń dla operatora

Opcjonalne 
wyposażenie

Opcjonalne 
elementy 

zwiększające 
bezpieczeństwo 

pracy



TOOL MOVER
WBezpieczna obsługa oraz obracanie 

ciężkich i delikatnych elementów
Zaleta: 

Bezpieczeństwo

WYMIARY STOŁU*

Typ Powierzchnia blatu w cm Maksymalna 
ładowność w kg

Waga stołu
 w kg

 L H B   

THS 10 100 100 100 10.000 1.550

THS 16 160 160 160 16.000 4.400

THS 20 160 160 160 20.000 4.450

THS 25 250 250 250 25.000 11.350

THS 32 250 250 250 32.000 11.400

THS 64 350 350 250 64.000 22.000

* inne wymiary dostępne na specjalne zamówienie

TOOL MOVER
BEZPIECZEŃSTWO 

PRZEDE WSZYSTKIM

ZADANIA

Problemy ze standardową obsługą i obracaniem 
elementów:

•  Ogromne ryzyko dla operatorów.

•  Możliwe uszkodzenie wartościowych elementów.

•  Zniszczenia w wyniku zerwania wciągnika lub   
    liny.

ZALETY TOOL MOVER

•   Płynne obracanie elementów względem środka 
ciężkości.

•   TOOL MOVER jest wyposażony w napęd z 
regulacją częstotliwości pozwalający na płynny 
start i stop.

•   Eliminacja uszkodzeń przy obracaniu delikatnych 
i cennych elementów.

•   Brak zagrożeń dla operatora poprzez eliminację 
ręcznego obracania podwieszonych elementów.

WŁAŚCIWOŚCI TOOL MOVER

•   TOOL MOVER może być dowolnie ustawiawiany 
i przestawiany. Nie jest mocowany do podłoża, 
ma kompaktową budowę.

•   TOOL MOVER można transportować przy 
pomocy suwnicy lub wózka widłowego.*

•   Ze względu na niską wysokość platformy można  
czyścić  obracane  elementy bezpośrednio na 
stole.

•   Opcjonalnie może być pokryty powłoką 
poliuretanową, która zabezpiecza obracane 
elementy.

•   Stół może obracać elementy o masie do 32 ton.

•   W standardzie sygnał dźwiękowy ostrzegający o 
pracy urządzenia. 

* za wyjątkiem THS 25 i THS 32

TOOL MOVER  
Nie wszystkie     

widoczne elementu  
są w standardzie .



TOOL MOVER
Konstrukcja

Zaleta: 
Prosta obsługa

TOOL MOVER  

dostępny w standardowych
wymiarach blatów:
  80 x   80 x   80 cm  
100 x 100 x 100 cm
160 x 160 x 160 cm
250 x 250 x 250 cm
Inne rozmiary dostępne
na specjalne zamówienie.

regulowane

mocowania 

łańcucha

łańcuch 

Premium

Wymiary blatu: 
do 250 x 250 cm

ładowność do 32T

Opcjonalnie jest 
możliwość wyłożenia 
blatu okładziną wg 
życzenia klienta

napęd Omega

Może być prznoszony 
za pomocą suwnicy lub 
wózkiem widłowym

Wyposażenie  
dodatkowe:
Osłona



TOOL MOVER
Wyposażenie dodatkowe 

TOOL MOVER osłona 
•   Chroni operatora podczas manewru 

obrotu (ryzyko zmiażdżenia)

•  Ochronne żółto-czarne  znaczniki

•  Roleta osłaniająca

RUD zaczepy do podnoszenia
•    ogniwo przegubowe VWBG-V , gwint UNC.  

obrót 360°, przechył 230° 

•   ucho przegubowe VLBG, obrót 360°, gwint  
 metryczny

TOOL MOVER jednostka sterująca
•   Użytkowanie w bezpiecznej strefie dla ope-

ratora 

•   Uruchomienie dwoma rękoma na kasecie 

•   Bezprzewodowa jednostka sterująca

TOOL MOVER blat
•  Blat z dopasowaniem pod kształt formy

•  Blat z okładziną z polietylenu

•   Opcjonalnie: powierzchnia antypoślizgowa 
z poliuretanem na stalowej siatce 
wzmacniającej

TOOL MOVER barierka 
zabezpieczająca
Specjalna konstrukcja chroniąca operatora

•   Zabezpieczenie z przodu stołu

•   Zabezpieczenie z tyłu stołu



Kontakt  

RUD systemy przenoszenia 
POLSKA sp. z o.o.  
Tel.: +48 - 33 819 63 13 - 14 

TOOL MOVER
Wyposażenie dodatkowe do 

poprawy bezpieczeństwa pracy

TOOL MOVER przegroda ochronna
•      Kompletna ochrona stołu TOOL MOVER i 

pracującego operatora

•        Alternatywa dla czujników strefowych

TOOL MOVER czujniki strefowe
•      Chronią przed nieautoryzowanym lub niez-

amierzonym dostępem do obszaru niebez-
piecznego

•      Chronią operatora pracującego w pobliżu 
TOOL MOVER

TOOL MOVER platforma robocza
•      Bezpieczne mocowanie zawiesi do uchwytów  

formy wtryskowej

•        Platformy robocze mogą być wykonane w for-
mie pomostów stacjonarnych oraz mobilnych.

Więcej informacji o asortymencie 
firmy RUD POLSKA na stronie  
www.rudpolska.pl 

http://www.rudpolska.pl


RUD Ketten 
Rieger & Dietz GmbH u. Co. KG
Friedensinsel 
73432 Aalen
Tel. +49 7361 504-1442 / Fax +49 7361 504-1543
E-Mail: tecdos@rud.com · www.rud.com

Wykorzystywany w systemach wyt-

warzania energii między innymi z 

węgla i biomasy. RUD jest wiodącym 

dostawcą technologii do kompletnych 

rozwiązań opartych na łańcuchach 

z ogniwami o profilu okrągłym i linii 

produktów FORKY w sektorze recyklin-

gu. CRATOS doskonale sprawdza się 

systemach  dozowania materiału i 

odżużlania.

Kompletne urządzenia dla przemysłu 

materiałów  sypkich, przenośniki 

kubełkowe i systemy przenoszenia. 

Szerokie doświadczenie w zakresie 

obsługi towarów masowych, w tym 

cementu, nawozów,  kamienia spra-

wia, że RUD posiada szeroki zakres 

możliwości doboru technologicznych 

rozwiązań.

Szekle RUD Powerblock i Domi-

nator wyznaczają standardy na 

całym świecie, a ich niezrówna-

na niezawodność sprawia, że 

jest to najlepszy wybór w przy-

padku wysokowydajnych oper-

acji wydobywczych.

Zespół RUD TECDOS opracowuje               

i wytwarza rozwiązania napędowe do 

obracania, podnoszenia, przenosze-

nia, przemieszczania teleskopowego 

i systemów łańcuchów śniegowych. 

Wraz z naszą grupą komponentów, 

systemy przenoszenia TECDOS Omega 

i Pi są teraz dostępne jako kompletne 

rozwiązania.

Komponenty RUD są najlepszym 

wyborem w świecie producentów 

urządzeń dźwigowych. Oferujemy 

również szeroką gamę łańcuchów 

o profilu okrągłym do zastosowań 

przemysłowych wszelkiego rodzaju.

TRANSPORT I PRZENOSZENIE
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