
 bezpieczny monta¿ i wymiana osprzêtu 

w napowietrznych liniach przesy³owych

WÓZKI LINIOWE



Od monta¿u i inspekcji, 

po prace remontowe ...

WÓZKI LINIOWE

Z ponad 65-letnim doœwiadczeniem w produkcji i roz-

woju osprzêtu i akcesoriów dla napowietrznych linii 

przesy³owych o napiêciu do 1200 kV, Mosdorfer jest 

uznawany na œwiecie jako wiod¹ca firma zajmuj¹ca siê 

energetyk¹.  Oprócz bogatego asortymentu wyrobów 

Mosdorfer oferuje równie¿ wózki liniowe z ró¿nymi 

opcjami wyposa¿enia  w zale¿noœci od indywidual-

nych potrzeb i wymagañ. 

Wózki liniowe s¹ stosowane przez firmy wykonawcze 

w napowietrznych liniach przesy³owych dla bezpie-

cznego i ³atwego monta¿u oraz demonta¿u osprzêtu 

takiego jak: odstêpniki, t³umiki drgañ, kule ostrze-

gawcze, spiralne znaczniki przewodów. Wózki liniowe 

s¹ zaprojektowane specjalnie do prac monta¿owych 

na przewodzie roboczym lub odgromowym i s¹ one 

stosowane równie¿ przez spó³ki dystrybucyjne 

podczas inspekcji oraz prac remontowych w liniach. 

Dostarczane przez Mosdorfer wózki liniowe s¹ 

produkowane we wspó³pracy z firm¹ K+G Maschinen 

und Elektrotechnik GmbH z Niemiec, zgodnie z zasa-

dami testowania i certyfikacji wózków liniowych wg 

standardu GS-ET 01.

Podczas projektowania wózków liniowych skoncen-

trowano siê na takich aspektach jak: bezpieczeñstwo 

monterów, wytrzyma³oœæ i trwa³oœæ konstrukcji, 

niewielka waga, kompatybilnoœæ i ergonomia oraz 

³atwoœæ stosowania. 

W ramach gamy produktowej oferujemy  

3 standardowe konstrukcje wózków, wszystkie 

dostêpne z ró¿nymi opcjami, aby sprostaæ 

Pañstwa indywidualnym wymaganiom.   .



bezpieczne i proste poruszanie 

siê po liniach przesy³owych.

Wózek liniowy K1400-05/a

- waga: ok. 100-130 kg (w zale¿noœci od 

  wyposa¿enia)

- dopuszczalny ³adunek: 200 kg 

- rama wykonana ze skrêcanych profili aluminowych, 

  po³¹czenia zabezpieczone przed przypadkowym 

  rozkrêceniem 

- aluminiowa pod³oga 

- aluminiowa siatka bezpieczeñstwa

- wspomaganie hydrauliczne

- silnik dwusuwowy z odœrodkowym sprzêg³em 

- skrzynia biegów do wyboru kierunku jazdy 

- blokada ruchu do przodu/do ty³u 

- bezobs³ugowy ³añcuch napêdowy z automatycznym 

  napinaczem ³añcuchowym

- 2 wa³y napêdowe po³¹czone przez wa³ przegubowy 

- jednakowa si³a na wszystkich czterech ko³ach 

- mechaniczny hamulec blokuj¹cy 

- wymiary (d³./szer./wys.) : 1520/900/1260 [mm]

Wyposa¿enie dodatkowe

- pojemnik narzêdziowy

- sieæ bezpieczeñstwa

.

Wózek liniowy K2000

- waga: ok. 180-200 kg (w zale¿noœci od 

   wyposa¿enia)

- dopuszczalny ³adunek: 200 kg 

- rama wykonana ze skrêcanych profili aluminiowych, 

  po³¹czenia zabezpieczone przed przypadkowym 

  rozkrêceniem 

- aluminiowa pod³oga 

- aluminiowa siatka bezpieczeñstwa

- wspomaganie elektromechaniczne

- silnik czterosuwowy z odœrodkowym sprzêg³em 

- skrzynia biegów do wyboru kierunku jazdy 

- blokada ruchu do przodu/do ty³u 

- bezobs³ugowy ³añcuch napêdowy z automatycznym

  napinaczem ³añcuchowym

- 2 wa³y napêdowe po³¹czone przez wa³ przegubowy 

- jednakowa si³a na wszystkich czterech ko³ach 

- mechaniczny hamulec blokuj¹cy 

- wymiary (d³./szer./wys.) : 2100/1060/1590 [mm]

Wózek liniowy K1400-51

- waga: ok. 55 kg (w zale¿noœci od 

  wyposa¿enia)

- dopuszczalny ³adunek: 200 kg 

- rama wykonana ze skrêcanych profili aluminiowych,

  po³¹czenia zabezpieczone przed przypadkowym

  rozkrêceniem 

- aluminiowe stopnie 

- napêd peda³owy 

- 1 wa³ napêdowy 

- hamulec roboczy 

- mechaniczny hamulec blokuj¹cy 

- wymiary (d³./szer./wys.) : 1120/700/1280 [mm]

Dostêpne s¹ równie¿ inne opcje i funkcje wyposa¿enia 

wózków liniowych, które pozwol¹ spe³niæ Pañstwa 

indywidualne wymagania.  W celu uzyskania 

szczegó³owych informacji prosimy o kontakt. 
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Mosdorfer GmbH 

www.enervision.pl

Wy³¹czny przedstawiciel w Polsce 

Enervision Sp. J. 

e-mail: 

 

office@enervision.pl
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