
Hliníkový prenosný 
portálový žeriav
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Ak potrebujete flexibilný a prenosný systém na manipulovanie s bremenami, je potom na mieste spoľahnúť sa na nemeckú kva-

litu od spoločnosti Feltes, ktorá sa portálovým žeriavom venuje už 30 rokov. Za desiatkami rokov stojí neustály vývoj a hľadanie 

najlepšieho riešenia pre naplnenie zákazníckych potrieb – ľahký a flexibilný systém s nenáročnou montážou. Preto v súčasnosti 

spoločnosť Feltes vyrába kompletný systém celohliníkových portálových žeriavov rôznych modelov, kde tvoria plastové časti 

iba malý podiel a prvky jednotlivých modelov sú navzájom kompatibilné. Žeriavy sú veľmi odolné a vydržia aj vlhké prostredie. 

Oblasť použitia je neobmedzená, napr. v teréne, na stavbách, v dielni, pri rôznych servisných činností a pod.   

 

Základné prevedenie portálového 
žeriavu sa skladá zo štyroch 
samostatných prvkov:

2x 
bočná 

podpera 
nosníka 

1x 
nosník

1x 
vozík aplikovaný na 

nosník ako zavesenie 
kladkostroja
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Vďaka jednoduchej konštrukcii je portálový žeriav 
možné zložiť a rozobrať za pár minút. Výška zdvihu je 
nastaviteľná v určitom rozmedzí podľa konkrétneho 
prevedenia žeriavu, čo ho robí ešte viac flexibilnejším.

Štandardnou funkciou každého prevedenia 
portálového žeriavu je nastavenie  šírky, vďaka čomu 
si z jednej strany posuniete podperu nosníka dovnútra 
a tak zmenšíte priestor, ktorý žeriav zaberá

• portálový žeriav so statickou konštrukciou – nosnosť 1500 kg
• portálový žeriav s pojazdnou konštrukciou – nosnosť 1000 kg.

Portálové žeriavy so statickou, aj pojazdnou konštrukciou môžu byť v prevedení 
mini, štandard a maxi. Konštrukčné rozmery všetkých prevedení nájdete na 
www.sgh.sk 

Okrem základných funkcií portálového žeriavu si môžete vybrať z ďalších mož-
ností, ktoré Vám uľahčia manipuláciu a ešte viac Vám umožnia prispôsobiť žeriav 
špecifikám Vašej prevádzky: 

• špeciálne prevedenie podpier nosníka,
• nástenný úchyt,
• transportný vozík,
• súprava dvoch ručných navijakov,
• jazdná súprava.

Zo základnej 
ponuky si môžete 
vybrať: 
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S úchytom na stenu môžete 
postaviť žeriav aj tam, kde je 
napríklad okno alebo dvere. Z 
jednej strany odoberiete bočnú 
podperu nosníka a nosník 
pripevníte na nástenný úchyt. 
Navyše, nosník nemusí byť 
bezprostredne kolmo na stenu 
a do určitého uhlu môžete 
žeriav vychýliť. 

Potrebujete žeriav 
premiestniť na úplne 
iné miesto mimo Vašej 
prevádzky a nie je 
možné k nemu pristaviť 
vozidlo? Použite 
transportný vozík!

Špeciálne prevedenie bočných podper nosníka 
na lepší prístup ku bremenu. Nosnosť 1500 kg 
je zachovaná, k dispozícii sú opäť tri prevedenia: 
mini, štandard a maxi.
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Jazdná súprava: doplnok 
ku portálovému žeriavu so 
statickou konštrukciou. Vďaka 
nej je možné použiť kolieska 
pri premiestňovaní žeriavu bez 
bremena a tak zachovať nosnosť 
1500 kg.

Nastavenie výšky žeriavu bez 
bremena Vám uľahčí súprava 
dvoch ručných navijakov, ktoré sú 
aplikovateľné na všetky modely: 
mini, štandard, maxi. 

Pre zaručenie vysokej bezpečnosti na 
pracovisku a uľahčenie práce svojim 
zamestnancom doplňte portálový žeriav 
o niektorý z reťazových kladkostrojov
od renomovaného japonského výrobcu
KITO, ktoré sú taktiež súčasťou nášho
sortimentu a radi Vám pomôžeme s ich
výberom. K dispozícií sú ručné aj elektrické
kladkostroje s vysokopevnostnými,
oteruodolnými, hĺbkovo poniklovanými
reťazami zdvihu v štandardnom prevedení,
ktoré taktiež prispievajú ku dlhej životnosti
kladkostrojov.
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Základná vnútorná dĺžka nosníka je 4 m. Môžete 
si však zvoliť aj inú dĺžku a to v rozmedzí 2-5 
metrov, pri zachovaní nosnosti 1 500 kg. Je 
možné zvoliť dĺžku nosníka až 8 metrov, v tomto 
prípade však nosnosť klesá na 750 kg.

Portálový 
žeriav so 
statickou 
konštrukciou
Nosnosť do 
1500 kg
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Portálový žeriav 
s pojazdnou 
konštrukciou

Nosnosť do 1000 kg

Portálový žeriav so statickou 
konštrukciou. Nosnosť do 3000 kg
Ak potrebujete vyššiu nosnosť, je 
možné vďaka zdvojeniu nosníkov a 
bočných podper dvíhať až 3000 kg.

Ak dvíhate v malej pracovnej výške 
alebo máte problém s nízkou výškou 
stropu, ASP špeciál mini je možné 
použiť ako kompletný žeriav alebo 
ako doplnok k existujúcemu systému 
portálového žeriavu.

Najpredávanejší model!
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SGH s. r. o.
Kysucká 14

903 01  Senec
+421 905 150 910

info@sgh.sk

www.sgh.sk
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