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                642 INOX

Szlaban hydrauliczny
z ramieniem do 7 m

Szybko  i uniwersalno

Szlabany 642 s  przeznaczone do pracy intensywnej lub ci g ej w miejscach, gdzie szcze-

gólnego znaczenia nabiera szybko  i pewno  dzia ania w ka dych warunkach. Wersja 642 

STD jest przeznaczona do mniejszych obci e  ni  pozosta e modele tej serii, lecz i tak ju  w 

tym modelu otrzymujemy wysok  sprawno  (70%) i wyj tkow  trwa o , charakterystycz-

n  dla konstrukcji hydraulicznych.

642 STD/40 

LH/RH

642 R/40 LH/

RH

642 /70 

LH/RH

Zasilanie 230 V

Silnik elektryczny jednofazowy, dwukierunkowy

Pobór mocy 220W

Pobór pr du 1 A

Pr dko  obr. silnika 1400 obr/min 1400 obr/min 1400 obr/min

Wydajno  pompy 0,75-1 l/min 1,5-2 l/min 0,75-1-1,5-2 l/min

Zabezpieczenie term. 120°C

Moment
0-200/0-150

Nm

0-110/0-90

Nm

0-470/0-340/

0-250/0-210 Nm

642 STD/40 

LH/RH
642 R/40 LH/RH

642 /70 

LH/RH

Wyhamowanie regulowane

Zakres temp. pracy -40°C +50°C

Ci ar 73 kg 84 kg

Typ oleju FAAC HP OIL

Obudowa stalowa - nierdzewna

Stopie  ochrony IP 44

Ch odzenie powietrzne, wymuszone

Rodzaj ramienia

prostok tne, 

prostok tne 

z fartuchem, 

okr g e 

(wychylne)

prostok tne, 

okr g e 

(wychylne)

prostok tne, 

prostok tne 

z fartuchem

Zastosowanie przemys owe

Z ramionami od 4 do 7 m d ugo ci model 642 INOX jest najlepszym rozwi zaniem do kontroli 

obszarów przemys owych i centrów logistycznych. Obudowa ze stali nierdzewnej gwarantu-

je odporno  na szkodliwe dzia anie czynników atmosferycznych.

Nowoczesna technologia

Mikroprocesory w technologii SMT standardowo stosowane w szlabanach FAAC 642 INOX 

zapewniaj  wyj tkowe dzia anie urz dze . Wysy ane do zewn trznych urz dze  kontroli ru-

chu umo liwiaj  równie  p ynn  prac  szlabanów w tandemie.

642 INOX - CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

WYMIARY ZEWN TRZNE (642/70) WYMIARY ZEWN TRZNE (642/40)

wymiary w mm

L - d ugo  ramienia

Lp - wiat o przejazdu

wymiary w mm

L - d ugo  ramienia

Lp - wiat o przejazdu
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Wyposa enie dodatkowe do modelu 642 INOX Kod artyku u Cena netto (z ) Cena brutto (z )

620

rami  prostok tne

(642/40)

2 m     (1815 mm) 428087 285,00 350,55

2.5 m  (2315 mm) 428088 320,00 393,60

3 m     (2815 mm) 428089 350,00 430,50

4 m     (3815 mm) 428090 385,00 473,55

640

rami  prostok tne

(642/70)

4 m 428061 650,00 799,50

5 m 428062 755,00 928,65

6 m 428063 850,00 1045,50

7 m 428064 1110,00 1365,30

Fartuch

pod rami

2 m (pod rami ) 4282431 420,00 516,60

3 m (pod rami ) 4282441 610,00 750,30

Rami

okr g e

2.5 m 428078 450,00 553,50

3 m 428075 515,00 633,45

4 m 428079 575,00 707,25

Rami  okr g e

wychylne

2.5 m 428175 665,00 817,95

3 m 428176 715,00 879,45

Uchwyt

mocowania ramienia

Standardowy do ramienia prostok tnego 642/40 428342 140,00 172,20

Nierdzewny do ramienia prostok tnego 642/70 428155 820,00 1008,60

Nierdzewny do ramienia okr g ego 428153 1120,00 1377,60

Nierdzewny do ramienia okr g ego wychylnego 428163 1300,00 1599,00

P yta monta owa obudowy samono nej 490059 310,00 381,30

Klucz trójk tny do odblokowania ramienia (dodatkowy) 713002 9,00 11,07

Zamek odblokowuj cy rami  z kluczem indywidualnym 424681 – 424716 83,00 102,09

Czujnik wychylenia ramienia okr g ego wychylnego 390828 190,00 233,70

Akcesoria specjalne patrz strona 69

Urz dzenia zdalnego sterowania, bezpiecze stwa i sygnalizacji patrz strony od 79 do 83

Uwagi 

W pierwszej tabeli podano ceny szlabanów 642, które obejmuj  obudow  z blokiem nap dowym oraz central  steruj c  624 BLD w obudowie typu E. Ceny 

kompletnych szlabanów 642 obejmuj : obudow  z blokiem nap dowym, central  steruj c  624 BLD w obudowie typu E, uchwyt mocowania ramienia i rami  

o przekroju prostok tnym (z naklejkami odblaskowymi).

WA NE: 

Szlabany w wersjach, których ceny podano w tabeli z przyk adowymi cenami s  przystosowane do obs ugi z przycisku (wy cznika). W celu obs ugi zdalnej 

nale y dokupi  odbiornik fal radiowych i piloty.

Dla szlabanu 642 zalecane jest stosowanie podpórki pod rami  (nó ki) lub podpory sta ej dla wszystkich ramion o d ugo ci 5 m i powy ej.

Model Cena netto (z ) Cena brutto (z )

642/70 z ramieniem prostok tnym 4 m 10.520,00 12.939,60

642/70 z ramieniem prostok tnym 5 m 10.625,00 13.068,75

642/70 z ramieniem prostok tnym 6 m 10.720,00 13.185,60

642/70 z ramieniem prostok tnym 7 m 10.980,00 13.505,40

Przyk adowe ceny kompletnych szlabanów

642 INOX - Wyposa enie i cennik

Model

Zastosowanie
Centrala

steruj ca
Cena netto (z ) Cena brutto (z )Czas

otwarcia (s)

Maks. d ugo  

ramienia (m)

Cz stotliwo  

u ytkowania (%)

642 STD/40

LH/RH

3,5 (3m)

4,5 (4m)
4,00 70 624 BLD w komplecie 8.400,00 10.332,00

642 R/40

LH/RH

<2 (3m)

<3 (4m)
4,00 100 624 BLD w komplecie 8.850,00 10.885,50

642 /70

LH/RH

4 (5m)

5,5 (6m)

8 (7m)

7,00 100 624 BLD w komplecie 9.050,00 11.131,50


