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Контактна інформація  
 

ТОВ «ЛАПП УКРАЇНА ТОВ»  Дата  
До уваги технічного консультанта  Компанія   
Тел.: +38 (044) 495-60-00 ПІБ   
Факс: +38 (044) 490-76-30 Посада   
E-mail: Sales@lappukraine.com Телефон  
 E-mail  

 

Тип переміщення

 
горизонтальне

 

 

 
 

 
горизонтальне  

(слайдинговий ланцюг) 
 
 

передбачає
використання

направляючого
каналу, по якому

переміщується ланцюг 
 

 
 

 

 
вертикальне  
(дуга донизу) 

 

 
 

 
вертикальне  

(дуга догори)  

 

 

 
змішане  

(горизонтальне
розміщення)  

 

 

 
змішане  

(вертикальне
розміщення)  
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Усередині / поза приміщенням

Інформація про розміри та режим роботи кабельного ланцюга 

Довжина переміщення рухомого кінця  LS мм 

Зсув фіксованого кінця відносно крайньої точки  
(оптимально LSA = LS / 2) LSA мм 

Простір для встановлення ланцюга: максимальна довжина Ox мм 
Простір для встановлення ланцюга: максимальна ширина  Oy мм 
Простір для встановлення ланцюга: максимальна висота  Oz мм 
Радіус ланцюга 
(необов'язковий параметр)  R мм 

Швидкість переміщення м/с Число циклів переміщення в годину 

Прискорення м/с2 Число робочих днів у році 

Температура від           до   

Вологість  Забруднення 
(якщо так - вказати тип)  
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Навколишнє середовище
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Наповнення ланцюга 

 
 

Довжина
з фіксованого

кінця 
 L fix (м)  

Тип 
(кабель, 

гідравліка,  
пневматика) 

Найменування 
Кількість  

(шт) 

Зовнішній
діметр  
(мм) 

Вага 
(кг/м) 

Мінімальний  
радіус  
вигину 
(мм) 

Довжина з  
рухомого

кінця 
L mov (м) 
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