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Zakres recyklingu pojazdów



Zaprojektowane w UK

Zbudowane w UK

Pełny serwis, części i zaplecze 
naprawcze na cały sprzęt 
Powerhand

Firma założona w latach 90

®

POWERHAND Attachments osiągnął dobrą reputację jako producent wysokiej klasy urządzeń do 
transportu bliskiego i z każdym kolejnym produktem tę reputację utrzymuje. Wysoko wykwalifikowani 
projektanci i inżynierowie POWERHAND Attachments są gotowi na wyzwania... Używamy najnowszej 
zaawansowanej, wspomaganej komputerowo technologii projektowej, powiązanej z tradycyjną 
ekspertyzą inżynierską w celu efektywnej produkcji urządzeń do transportu bliskiego spełniającej 
oczekiwania każdego klienta. Wszystkie produkty są konstruowane przy użyciu najwyższej jakości 
materiałów, co zapewnia doskonałe działanie oraz trwałość produktów.
POWERHAND Attachments cieszy się bliską współpracą z Indexator AB, światowym liderem w produkcji 
rotatorów hydraulicznych, współpraca trwa od ponad 25 lat.  Posiadamy obszerny asortyment sprzętu 
wyprodukowanego przez Indexator oraz pełne zaplecze serwisowe i naprawcze dla produktów tej 
firmy, prowadzone przez naszych własnych wyszkolonych inżynierów.

Od koncepcji 
...do realizacji



Wysokość całkowita A 2625mm

Punkt ciężkości B 1135mm

Maks. otwarcie szczęk C 1050mm

Maks. otwarcie ostrzy D 400mm

Waga 1730kg

Opcje noży
Opcjonalne dyski 
zaciskowe do silnika

Ostrza do rozbiórki 
przekładni

Ostrza do rozbiórki 
głowicy silnika

Narzędzia 
montażowe

Dobrze chronione siłowniki hydrauliczne

Dyski zaciskowe 
do silnika

Opcje narzędzi

Wymogi dotyczące maszyn:
Stosować na maszynach o wadze 14-22 ton

Chwytak wymaga dwóch hydraulicznych siłowników:
Otwieranie / Zamykanie: 350 Bar, 80-120 l/min  Obrót: 250 Bar, 50 l/min
Linia zbiornika dla silnika: 50 Bar max. (ciśnienie powrotne)

Ramiona zaciskowe wymagają dwóch hydraulicznych siłowników:
Otwieranie / Zamykanie: 350Bar, 80-120 l/min
Podnoszenie/Opuszczanie: 350Bar, 50-80 l/min

System VRS
®

VRS Nożyce Chwytaka VRS Ramiona zaciskowe z akcesoriami demontażu

Szczęki nożycowe 
o wysokiej sile 

uchwytu

Wysoki 
moment 
obrotowy 
zespołu 
rotacyjnego

Dobrze 
chroniony 
siłownik 
hydrauliczny

Nożyce z odwracalnymi 
krawędziami tnącymi 

montowane na chwytaku
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BDługość całkowita A 4600mm

Punkt ciężkości B 2050mm

Maks. wysokość C 2250mm

Waga 3360kg

Rozmiary ramion zaciskowych

Zwiększ opłacalność poprzez zastosowanie 
systemu VRS w celu szybkiej rozbiórki 
materiałów wyższej jakości, takich jak 
silnik / zespoły skrzyni biegów / osie / 
komponenty zawieszenia z materiałów 
niższej jakości karoserii pojazdu.
• Unieruchom i zaciśnij pojazd za pomocą 

ramion zaciskowych montowanych na 
maszynie bazowej.

• Materiały wielkogabarytowe mogą być 
pocięte na części za pomocą nożyc 
montowanych na chwytaku.

• Używaj chwytaka, uchwytu do silnika oraz 
centralnych nożyc dla łatwego oddzielania 
żelaznych / nieżelaznych metali od silnika, 
głowicy cylindra oraz zespołu przekładni.

• Wystarczająco odporne do obsługi ciężkich 
materiałów, sprawne szczęki chwytaka 
pozwalają na łatwe usuwanie wiązek 
przewodów, rozruszników oraz alternatorów. 
Po usunięciu przydatnych wiązek przewodów 
należy użyć narzędzia wielofunkcyjnego 
do zgarnięcia wszelkich niepotrzebnych 
komponentów elektrycznych.

• Zespół szybkiej rozbiórki kół i opon przy użyciu 
chwytaka oraz nożyc ramion zaciskowych.

• Użyć nożyc montowanych na chwytaku w celu 
szybkiego rozcięcia systemu wydechowego 
oraz katalizatora.
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Wymiary chwytaka



Scrap Handling Grapples
®

MH Chwytak do obsługi złomu MV Uchwyty specjalnego przeznaczenia do obsługi złomu

• Zaprojektowany do obsługi na mobilnych zespołach 
czerpakowych, dźwigach załadunkowych oraz małych koparkach.

• Produkowany w całości z wysokiej klasy szwedzkich stopów stali.
• Wytrzymałe podpory ramion oraz sworznie przegubów i tulei 

przedłużają trwałość urządzenia.
• Dobrze chronione siłowniki hydrauliczne, wały tłoków i węże.
• Może być montowany z rotatorem serii Indexator GV lub IR we 

wspomaganej lub swobodnej rotacji.
• Istnieje możliwość produkcji wersji trzyramiennej na zamówienie.
• Ciśnienie robocze 250 bar.

Cechy

Korzyści
• Niewielkie wymiary ogólne umożliwiają serii MH łatwość uchwytu we wnękach silnikowych, sprawiając, że 

stają się idealnym rozwiązaniem podczas szybkiej rozbiórki silnika.
• Długie, ostro zakończone końcówki są idealne do penetrowania korpusu pojazdu oraz złomu.
• Zabudowana geometrycznie komputerowa konstrukcja umożliwia szybkie rozładowywanie, idealna do 

„przerzucania złomu” 
• Niezawodne zasilanie oleju do siłowników hydraulicznych.
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Dobrze chronione siłowniki hydrauliczne i węże

MH-420 MH-435

Objętość 180Litres 330Litres

Waga (bez rotatora) 420kg 480kg

Otwarta szerokość wewnętrzna A 1380mm 1750mm

Otwarta szerokość zewnętrzna B 1570mm 1960mm

Zamknięta szerokość zewnętrzna C 1190mm 1250mm

Otwarta wysokość D 1000mm 1090mm

Zamknięta wysokość E 1195mm 1395mm

Odstęp F 680mm 870mm

Wymiary
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MV-433 MV-450

Objętość 330Litres 500Litres

Waga (bez rotatora) 978kg 1084kg

Otwarta szerokość wewnętrzna A 1860mm 2330mm

Otwarta szerokość zewnętrzna B 2060mm 2450mm

Zamknięta szerokość zewnętrzna C 1310mm 1350mm

Otwarta wysokość D 1400mm 1490mm

Zamknięta wysokość E 1730mm 1980mm

Odstęp F 380mm 470mm

Wymiary
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Cechy
• Produkowane z wytrzymałych szwedzkich stopów stali.
• Wałki siłowników całkowicie uszczelnione za pomocą przesuwnych osłon.
• Dobrze chronione węże.
• Solidne blokady ramion oraz sworznie przegubów i tulei przedłużają 

trwałość urządzenia.
• Przesuwne ramiona (wersja z równym prześwitem możliwa na zamówienie)
• Ciśnienie robocze 350 bar.
• Geometria szybkiego działania.

Solidne blokady ramion W pełni zabudowane 
dwuścienne siłowniki

Dobrze chronione wężeIdealna konstrukcja 
ramion do penetracji 
złomowanych pojazdów

Korzyści
• Przesuwne ramiona umożliwiają chwytakowi łatwe poruszanie się we 

wnęce silnikowej podczas jego rozbiórki, nie tracąc możliwości objęcia 
dachu pojazdu.

• Długie, ostro zakończone końcówki - idealne do penetrowania korpusu 
pojazdu oraz złomu.

• Niezawodne zasilanie oleju do siłowników hydraulicznych.
• Rotator serii IR umożliwia zastosowanie dużych sił w kierunku do dołu.

Wersja z równym 
prześwitem

900

Wersja standardowa

600



Indexator  Serwis techniczny i naprawa
W

 celu uzyskania pełnego zakresu produktów
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erhand należy zam
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ić nasz katalog

Światowy lider w technologii rotatorów hydraulicznych
Duży zapas przechowywany 
w naszym magazynie w UK

Wyszkoleni inżynierowie zakładu Indexator

Masywny rotator i zapas części zamiennych

Czyste pomieszczenie – Zaawansowany 
serwis sprzętowy i zaplecze testowe

kontrola gwarancji i napraw

William Clark & Son reprezentujący 
Indexator przez ponad 25 lat w UK i Irlandii

Serwisowanie rotatorów Indexator w 
naszych czystych pomieszczeniach

• Kompletny zakres 
rotatorów od 4-45 ton

• Renowacja istniejącego rotatora
• Części zamienne oraz wszystkie 

zapasowe rotatory firmy Indexator

Powerhand Attachments jest oddziałem William Clark & Son (Parkgate) Ltd
Wiele produktów oraz elementów jest wytwarzanych przez Powerhand Attachments, które są objęte 

brytyjskimi i międzynarodowymi patentami.

Powerhand Attachments, Parkgate, Dumfries, Scotland, DG1 3NB
tel: +441387 860241 fax: +441387 860370
email: info@powerhand-attachments.com  
web: www.powerhand-attachments.com

®

PUH “SPRZĘT-KOP”
Rajmund Krakowski

Gucin 12, 98-113 Buczek
tel/fax: +48 43 67 74 033 fax: +48 43 675 01 77

email: e-mail: office@sprzet-kop.pl  
web: www.sprzet-kop.pl


