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SIŁOWNIKI MEDYCZNE
Siłowniki liniowe i kolumny podnoszące
Szeroka gama produktów do zastosowania w sprzęcie
medycznym, rehabilitacyjnym, stołach i łóżkach oraz
podnośnikach pacjenta.
• dowolny skok
• duży zakres sił oraz prędkości
• zgodność z normą medyczną IEC/EN60601
• do 5 lat gwarancji

Piloty
Szeroka paleta urządzeń sterujących dla siłowników
i akcesoriów.
• piloty ręczne, nożne oraz pulpity sterujące
• wersje przewodowe oraz bezprzewodowe
• możliwość wykonania oznaczeń na pilocie według
wymagań klienta

Sterowniki
Urządzenia sterujące do siłowników i kolumn podnoszących.
• kontrola do 7 siłowników i 2 pilotów

• synchronizacja pracy
• możliwość wykonania dedykowanego oprogramowania
sterującego
• zgodność z normą medyczną IEC/EN60601

Sprężyny gazowe i podnośniki
hydrauliczne

Szeroki asortyment, możliwość wyboru siły, skoku,
wymiarów i mocowań.
• sprężyny gazowe typu podnoszącego
• sprężyny gazowe blokowane
• podnośniki i kolumny hydrauliczne

Akcesoria
Dodatkowe komponenty zabezpieczające, zasilające oraz
połączeniowe.
• dedykowane akumulatory
• zasilacze i ładowarki
• zewnętrzne wyłączniki krańcowe
• lampki LED
• skrzynki łączeniowe

KONTAKT
Dział techniczny:

Dział handlowy:

tel. (32) 287 32 28 wew. 22
kom. +48 606 674 950
e-mail: silowniki@powergate.pl

tel. (32) 287 32 28 wew. 21
kom. +48 666 857 675; +48 784 323 395
e-mail: info@powergate.pl

SIŁOWNIKI PRZEMYSŁOWE
Siłowniki liniowe i kolumny podnoszące

Akcesoria

Duża sztywność konstrukcji, możliwość wyboru siły, skoku,
wymiarów.
• siłowniki elektryczne AC oraz DC
• kolumny podnoszące oraz podnośniki śrubowe
• wysoki stopień ochrony IP
• szeroki zakres temperatur
• duża prędkość wysuwu

Dodatkowe elementy łączeniowe, mocujące, zasilające.
• dedykowane zasilacze do siłowników elektrycznych
• podstawki do montażu sterowników na szynie DIN
• piloty sterujące

Sterowanie
Pełna kontrola pracy siłowników, zapewnienie płynnego
ruchu oraz bezpieczeństwa użytkowania.
• regulacja parametrów pracy (prąd, prędkość, soft-start
oraz inne)
• dokładne pozycjonowanie
• współpraca ze sterownikami nadrzędnymi

Logistyka:

Księgowość:

tel. (32) 285 82 76 wew. 25
kom. +48 604 126 507
e-mail: logistyka@powergate.pl

tel. (32) 285 82 76 wew. 24
kom. +48 600 286 002
e-mail: ksiegowosc@powergate.pl
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