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Олександрійський завод 
підйомно-транспортного устаткування

     Наша компанія заснована у 2014 році. За цей короткий проміжок часу 
встигла досягти немалих вершин. Ми підготували команду професіоналів і 
разом йдемо до поставленої мети.

    Забезпечити наших клієнтів сучасним підйомно-транспортним 
ообладнанням, впроваджуючи нові технології для підвищення 
продуктивності та безпеки під час роботи.

    Наша компанія співпрацює зі світовими лідерами в галузі 
комплектуючих до вантажопіднімальної техніки, що дає можливість 
створювати один із кращих продуктів європейського рівня якості.

    На сьогодні ми пропонуємо клієнтам максимально ефективні рішення 
щодо модернізації, автоматизації та контролю за технологічними 
процпроцесами, з метою ресурсозаощадження та підвищення продуктивності 
устаткування. 

     

     



Тельфер серії 
H, HS, HLC,
HNC-3/5/10/20/25

Тельфер серії 
H, HS, HLC,
HNC-3/5/10/20/25

Кран однобалковий опорний



                  СЕРВІСНЕ ТА ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ:
     Технічний контроль і обслуговування за узгодженим переліком робіт. 
Періодичні перевірки відповідно до правил та й спеціальним регламентом 
проведення робіт з ремонту. 
     Ми можемо сформувати для вас індивідуальний сервісний пакет, який 
буде відповідати вашому режиму експлуатації обладнання.

Опції:

     Тандемне управління (керування двома 
     кранами одночасно з одного пульту 
     управління); 
     Індикація ваги вантажу (цифрове табло); 
     Реєстратор параметрів роботи крана; 
     Систе     Система контролю вантажу; 
     Радіокерування. 

Технічні характеристики:

     Діапазон вантажопідємності від 1 до 20 т; 
     Прогін крану складає 4,5-28,5 м; 
     Швидкість підйому 4-16 м/хв; 
     Швидкість пересування крану 10-40 м/хв; 
     Режим роботи крана А1 - А6. 

Крани однобалкові опорні 
можуть використовуватися:

     На складах та центрах логістики; 
     На машинобудівних заводах; 
     На заводах з виготовлення металоконструкцій; 
     На целюлозно-паперових фабриках та інших 
     підприємст     підприємствах де використовують великовагові 
     та габаритні вантажі.





Виконання КО-Г

Виконання КО-Б

Виконання КО-В

Виконання КО-А



Візок мостового крана

Кран мостовий двобалковий



Опції:

     Тандемне управління (керування двома кранами 
     одночасно з одного пульту управління); 
     Індикація ваги вантажу (цифрове табло); 
     Реєстратор параметрів роботи крана;
     Система контролю вантажу; 
     Радіо     Радіокерування.

Технічні характеристики:

     Діапазон вантажопідємності від 5 до 100 т;
     Прогін крану складає 4,5-34,5 м;  
     Швидкість підйому 4 - 40 м/хв;
     Швидкість пересування крану 20 -160 м/хв;  
     Режим роботи крану А1 - А8.

Опції:

     Оснащені кондиціонером/обігрівом;
     Різними органами управління з джойстиками
     або радіоуправлінням;
     Зовнішнє управління з підлоги. 

Переваги:

     Мінімальний розмір мертвої зони, оптимальне використання ширини цеху; 
     Плавний режим прискорення і гальмування;
     Максимальне використання простору.

Тип кабіни крана:

     Пересувні або стаціонарні;
     Відкриті та закриті.





Виконання КМ-В

Виконання КМ-А

Виконання КМ-Б



Тельфер серії 
H, HS, HLC,
HNC-3/5/10/20/25

Кран однобалковий підвісний



Опції:
      
     Тандемне управління (керування двома кранами       
     одночасно з одного пульту управління);      
     Індикація ваги вантажу (цифрове табло);       
     Реєстратор параметрів роботи крану;       
     Систе     Система контролю вантажу;       
     Радіокерування;      
     Плаваючий блок (для компенсації не паралельності шляху).

Технічні характеристики: 
     
     Діапазон вантажопідємності від 1 до 20 т;       
     Прогін крану складає 2-34 м;       
     Консоль крану від 0,3 до 5 м;      
     Швидкість підйому 4-16 м/хв;       
     Швидкість пер     Швидкість пересування крану 10-40 м/хв;       
     Режим роботи крану А1 – А6.

При виборі крана потрібно врахувати: 
      
     Максимальну вагу вантажу;      
     Розмір робочої зони крана;      
     Режим роботи.  





Виконання КП-Б
При великих прогонах і великій вантажопідємності 

кранові мости виготовляються колінчатими.

Виконання КП-А
Будівельна висота однобалкового підвісного крана з катаної профільної 

балки дуже мала, саме тому кран може кріпитись як до перекриття так і до спеціальної конструкції.



Кабельний барабан 

Тельфер серії 
H, HS, HLC,
HNC-3/5/10/20/25

Кран козловий



Опції:

     Тандемне управління (керування двома кранами 
     одночасно з одного пульту управління);
     Індикація ваги вантажу (цифрове табло); 
     Реєстратор параметрів роботи крана; 
     Система контролю вантажу; 
     Радіо     Радіокерування;
     Анемометр.

Управління козлового крана 
може здійснюватися:

     Зі стаціонарної або пересувної кабіни;  
     З підвісного пульта;  
     Через пульт дистанційного керування 
     (радіопульт). 

Крани козлові загального призначення 
можуть використовуватися:

     На складських майданчиках; 
     Промислових і будівельних об’єктах;  
     У вантажних портах;  
     На залізничних об’єктах;
          Контейнерних терміналах;
     В суднобудуванні.  

Переваги:

     Варіації конструкції дозволяють отримати 
     оптимальні технічні рішення; 
     Виступаючі консолі дозволяють збільшити 
     зону обслуговування; 
     Простота у виготовленні та експлуатації; 
     Висо     Висока термостійкість, можливість роботи при 
     високих і низьких температурах.

     Крани виготовляються з гаковим або зі спеціальними вантажопіднімальними 
пристроями. Прогін кранів загального призначення від 4 до 40 м, 
вантажопідємність таких кранів від 3 до 60 т. За особливостями конструкції 
крани поділяються на: консольні та безконсольні, а також фермові коробчаті і 
трубчаті, одно та двобалкові. 





     
     Крани козлові ручні (кран козловий 
легкий, пристрій перевантажувальний 
мобільний) ідеальні для застосування в 
сервісних цехах, сервісних станціях 
технічного обслуговування.  
     З о     З огляду на їх застосування кран козловий 
легкий не вимагає підкранових колій, бо 
пересувається вручну на поліамідних 
поворотних колесах.

Кран козловий складається з:

     Двох кінцевих балок на пневматичних,
     поліуретанових або металевих колесах;
     Д     Двох або більше опор, які оперяються на 
     кінцеві балки;
     Однієї або двох головних балок 
     Встановлених на опори крана;
     Ручної або електричної талі;
     Додатковими гальмівними системами.

Основні технічні особливості:

     Пер     Пересування крана вручну з використаних 
     поліамідних поворотних коліс;
     Відсутність необхідності в підкрановому 
     шляху;
     Вантажопідємність 250-5000 кг;
     Проліт до 8 м;
     Проста та надійна конструкція.

     Ван     Вантажний пристрій (козловий кран) 
може експлуатуватися як в закритому 
приміщенні, так і на відкритому просторі в 
залежності від виду талі, встановленої на 
пристрої. 
     Дозволяється експлуатація при 
температурі навколишнього середовища не 
нинижче -40 град С і не більше +60 град С.

Крани козлові ручні



Спеціальні крани



Види:
     Ливарні;
     Грейферні;
     Магнітні;
     Магнітно-грейферні.

Технічні характеристики:
     Діапазон вантажопідємності 5-100 т;
     Прогін крану від 4-34 м;
     Швидкість підйому 4-40 м\хв;
     Швидкість переміщення вантажного візка 
     4-40 м\хв;
     Швидкість пер     Швидкість пересування крану 10-120 м\хв;
     Режими роботи А5-А8.

Опції:
     Тандемне управління (керування двома кранами 
     одночасно з одного пульту управління);  
     Індикація ваги вантажу (цифрове табло); 
     Реєстратор параметрів роботи крану;
     Система контролю вантажу; 
     Радіо     Радіокерування. 



Кабіни для козлових та мостових кранів



     Кабіни управління краном можуть бути як відкритого так і закритого типу 
з  різними варіантами входу за технічними умовами замовника. А також  
можливе виготовлення кабіни відповідно до технічного завдання замовника 
за бажанням. 

     Для керування краном використовуються відкриті, закриті, звичайні та 
панорамні кабіни управління. Відкритими кабінами можуть бути обладнані 
ммостові та  пересувні консольні крани, що працюють в закритих 
опалювальних  приміщеннях. Закриті кабіни застосовуються на кранах, що 
працюють на  відкритому повітрі або в неопалюваних приміщеннях, а також 
у випадках  встановлення кондиціонера. Останніми обладнуються кабіни 
кранів, що використовуються в гарячих, хімічних та інших цехах, в яких має 
місце виділення пилу та інших шкідливих речовин. 

За бажанням замовника може комплектуватися: 

          Тепловентилятором обдування скла; 
     Вогнегасником і аптечкою з кріпленням; 
     Обігрівачем; 
     Промисловим кондиціонером.



Варіанти установки і 
особливості конструкції  
адаптовані до умов 
застосування в різних галузях:

     підключення портового обладнання;
     підключення пересувного конвеєра, 
          тощо...

     Поряд зі стандартними моторними 
барабанами, ми готові запропонувати 
індивідуальні рішення.

     Кабельні барабани з частотним 
керуванням, виробництва ТОВ «ОЗПТУ»,  
можуть використовуватися в промисловому 
обладнанні, де необхідно електрифікувати 
робочі елементи пересувного механізму,  
при протяжному шляху або підвищеній 
інтенсивнінтенсивності експлуатації.

Переваги:

     Високоякісні комплектуючі дають високу 
     надійність та гарантують безперебійну 
     роботу.
     За допомогою частотного управління 
     поліпшується гнучкість налаштування і 
          безпека.

     Це метод подачі живлення, через 
пристрій, що пересувається по лінії руху 
механізму. 
     Даний метод подачі електроенергії 
зменшує витрати на експлуатацію механізму
шляхом збільшення терміну служби 
гнучгнучкого кабелю, в порівнянні з класичними 
методами, такими, як кабель в лотку.

Кабельний барабан



     Гранично допустима температура при 
розрахунковому навантаженні -30 °С + 40 °С 
Максимально допустима температура для 
короба + 60 °С наявність готових 
комплектних секцій дає змогу створити 
універсальну мережу та під'єднувати 
допдопоміжні електроприймачі в разі зміни 
технології виробництва.

     Призначений для підведення 
електроживлення до кранів, що являє собою 
комплект електромережі, яка складається із 
окремих секцій. 
     Шинопровід, на відміну від кабельних 
ліній та відкритих магістралей, має відчутні 
перепереваги: високу надійність, триваліший 
термін роботи, зручність при монтуванні та 
обслуговуванні.

Гнучкість в застосуванні: 

     Підходить як для прямих ліній, так і для 
     ліній з радіусом; 
     Не потребує інтенсивного обслуговування; 
     Передбачене число мідних смуг: до 5.

     Суцільна мідна смуга 
гарантує менші втрати напруги 
при експлуатації.

Закритий тролейний шинопровід 



Альтернатива противаги: 
- Полегшує конструкцію; 
- Полегшує монтаж. 

Плоский циліндричний 
мотор-редуктор 
переміщення:
- Частотне керування 
в базовій комплектації;
- Регульована швидкість
від 4 до 40 м/хв. від 4 до 40 м/хв. 

Ремінна передача: 
- Покращене зчеплення; 
- Зменшення зносу; 
- З можливістю установки 
двох моторів. 

Високопродуктивний двигун 
підйому:
- Збільшений діапазон швидкості;  
- Висока точність позиціювання. 

Гакова підвіска:
- Оптимальний діаметр 
блоків для зменшення 
зносу каната. 

Шафа керування: 
- Підтримка додаткових 
опцій;
- Просте підключення на 
роз’ємах;
- Високий ступінь захисту.

Канатоукладчик
- Збільшений кут 
нахилу канату 
до 5 градусів 

Ефективне мастило:  
- 10 років без зміни 
незалежно від режиму 
роботи.

Тельфери серії H, HS, HLC, HNC-3/5/10/20/25



Електричний канатний 
тельфер HLC

    Модульна конструкція канатного тельфера
дозволяє використовувати його в складних 
умовах експлуатації. 

    Вам потрібно вибрати правильну 
ккомплектацію відповідно до ваших потреб. 

    Якщо ви не знайшли потрібне виконання -
зв'яжіться з нами для отримання 
кваліфікованої допомоги та реалізації 
вашого технічного завдання.

    Тельфер розроблений з урахуванням 
потреб клієнтів, що представляють з різні 
галузі промисловості. 

    Оптимальні швидкості, модульна 
конструкція та адаптивна система 
керування, з додатковими опціональними 
мможливостями, забезпечать ефективну та 
надійну роботу в різних умовах експлуатації.

    Завдяки кваліфікованій роботі інженерів 
ТОВ «ОЗПТУ» та неодноразових 
випробувань, було досягнено максимального
прискорення технологічних операцій та 
економії електроенергії. 
        Канатний тельфер HR має виняткові  
технічні характеристики.



Рейковий візок

     Візок призначений для транспортування 
вантажів (заготовки, сировини, 
напівфабрикату і т.д.) між цеховими 
ділянками  виробничих і складських 
приміщень.
     Візок являє собою транспортний засіб з 
індивідіндивідуальним приводом. Привід має 
електромеханічну трансмісію. 
     Електропостачання візка здійснюється 
через кабель або акумулятори, кабель 
намотується на барабан, що униможливлює 
зтирання ізоляції та механічні пошкодження.
     Візок має жорстку конструкцію з 
ггерметичним покриттям (настилом), для 
захисту вузлів і механізмів від попадання 
вологи. На передній і задній частинах є 
важелі з  датчиками аварійної зупинки. 

Опис рейкового візка: 

     Переміщує вантаж по прямолінійних 
     рейкових шляхах; 
          Універсальний в застосуванні
     (оптимізує роботу на виробництві як 
     всередині, так і за межами приміщення); 
     Можлива установка будь-яких опцій для 
     підвищення ефективності роботи 
     обладнання: частотний перетворювач, 
     гальмо на пересування, підйомний стіл...;
          Можливе розміщення зварювального 
     обертача на платформі візка для 
     підвищення її універсальності; 
     Можливе управління за допомогою 
     стаціонарного або кабельного пульта 
     управління а також і по радіоканалу; 
     Простота в експлуатації; 
          Можливе налаштування швидкості 
пересування. 
   
     Візок має низькопідлогове виконання для 
зручності роботи та обслуговування.



Рама візка має жорстку конструкцію.  
На ній розташовується:

     Механізм підйому; 
     Механізм пересування;
     Механізми безпеки. 

Механізми безпеки:

     О     Обмежувач вантажопідйомності;
     Кінцевий вимикач підйому/опускання;
     Кінцевий вимикач ходу візка.

     Обмежувач вантажопідйомності 
забезпечить коректну роботу візка, не 
дозволить експлуатацію з вагою яка 
перевищує номінальну більше ніж на 10 %.

     Кінцевий вими     Кінцевий вимикач підйому\опускання 
забезпечить відключення живлення у 
максимально дозволеному діапазоні 
підйому\опускання.

     Кінцеві вимикачі ходу забезпечують 
перехід крана на понижену швидкість в 
зоні тупика, що дає змогу забезпечити більш 
ббезпечну роботу крана з вантажем в крайніх 
зонах. 

     Конструкція візка спроектована таким 
чином що дозволяє використовувати його як 
для двобалкових так і для однобалкових 
кранів.

     Двобалкові візки можуть пересуватися по 
вверхніх і нижніх поясах. Для пересування 
візка застосовується тихохідний вал а 
довжина колій залежить від підйому вантажу 
і довжини барабана. 

     Крани з однобалковими мостами 
використовують візки які виконані з бічними, 
або із зворотними напрямними роликами. 
Ці Ці конструкції утримують візок від 
можливості перекидання. 

Вантажні візки 



Світлосигнальна апаратура
     Оптичні та акустичні сигналізатори забезпечать комфортне користування 
та запобігання травматизму під час роботи.  
     Сигналізатори можуть бути приведені в дію за допомогою спеціального 
вимикача на пульті  управління.  

Система струмопідводу до візка типу Festoon з плоским кабелем
     Оптимальна надійність шляхом стабільної конструкції.
     Рух кабелів без перекручування гарантує високу довговічність.
     Висока оглядовість кабелів допоможе запобігти небезпечній ситуації на робочому місці.
     Мінімальні витрати на обслуговування.

Перетворювачі частоти
     Потужність 0.75 … 160 кВт 
     Danfoss або інших виробників на вимогу клієнта. 
     Векторний режим для різних виконань.

Мотор-редуктори
     Європейських виробників забезпечують широкі можливості установки. 
     Повністю закриті та захищені від проникнення пилу та вологи. 
     Напруга електромережі 110 … 690 В, 50/60 Гц



Кінцевий вимикач
     Використовується для контролю за рухом машин, та промислових 
механізмів. Підключається через спеціальну гнучку муфту. 
     Має 2-х та 4-х ступеневий захист механізму.  

Кінцевий вимикач механізмів пересування
     Забезпечує перехід на понижену швидкість у визначеній зоні й кінцеве 
обмеження в обох напрямках руху, що дає змогу забезпечити більш 
безпечну роботу крана з вантажем в крайніх зонах. 
     Клас захисту IP 66



company/ozptu ozptu.comozptu

Контакти: 

28000, Україна, Кіровоградська обл.,
м. Олександрія, Звенигородське шосе, 8/26

Телефони:
0800 33 11 88 Безплатно по Україні
+38 (067) 55 46 292
+38 (067) 55 46 244+38 (067) 55 46 244
+38 (050) 55 48 044

Email: 
sale@ozptu.com

ozptu


