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ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ, 
ОПИСАНИЕ И СНИМКИ НА 

СПЕЦИАЛИЗИРАН СТЕНД ЗА РЕМОНТ 
НА ТАЛИГИ И ШАСИТА НА ВАГОНИ 

МОДЕЛ STR 150M 
 
 

 



 
Специализирани стендове за ремонт на талиги и шасита на вагони,  
серия STR150M са проектирани и произведени в съответствие с Директива 
MACHINE DIRECTIVE 2006/42/CE и са оборудвани с всички устройства за 
захранване и безопасност, в съответствие с най-новите правила за безопасност. 
 
Всеки стенд се състои основно от: 
o 1бр. водеща/главна колона от фиксиран тип, оборудвана с въртящ тягов 

пръстен 
o 1бр. спомагателна колона от фиксиран тип, със същите технически 

характеристики на основната колона, описана по-горе, но оборудвана, 
вместо с въртящ тягов пръстен, със спомагателен пръстен, върху който се 
сглобява опора за завъртане (лагер ). 

 
Освен това спомагателната колона е оборудвана с: 
 
• Авариен бутон 
• Кабел за свързване, оборудван с бърз конектор и предпазен блок за 
свързване към контролното табло. 
 

 
 

Всяка колона / крик (главна и спомагателна) е защитена от прах и заваръчни шпори от: 
 
✓ Метална предна защита с гумени ръбове, за да се позволи плъзгане на петите / 
фланците 
✓ Устройство за сглобяване на капака за цялостна защита на зъбния двигател на 
повдигане и на абсолютния енкодер 
 
o 1бр. електронно табло за управление, инсталирано на главната колона / крик, със 
следните основни характеристики: 
 
• Електронно устройство с микропроцесорни карти. 
• Повдигане на двата крика с електронна система за синхронизация с толеранс  ± 10 mm и 
откриване на нива от абсолютния енкодер. 
• Възможност за задаване на ниво на разрешение за въртене. 
• Автоматично спиране на въртенето, в случай че предварително зададеното ниво на 
въртене не бъде достигнато. 
• Възможност за спускане на рамката в случай, че тя е в хоризонтално положение. 
• Автоматично спиране на въртенето от таймер (регулируем), когато рамката е в 
хоризонтално положение. 
• LCD дисплей за визуализация на: съобщения, предупреждения, проблеми и 
графично функциониране. 
✓ Индикация за височината на повдигане на всеки отделен крик 
✓ Предупреждения относно проблеми и грешки чрез ясни съобщения 
✓ Непрекъснат контрол на състоянието на износване на винтовата гайка и 
препятствия под повдигащите пети. 
• Контрол на въртенето на рамката чрез инвертер с рампи за ускорение и забавяне. 
• Възможност за увеличаване или намаляване на скоростта на въртене чрез 
потенциометър, поставен върху контрола на вратата. 
 
 
 



 
 
• Контролното табло за управление има следните функции: 
 
✓ Ключов фунционален селектор  
✓ Бутон за повдигане и спускане 
✓ Бутон за спешни случаи 
✓ Селектор за въртене надясно или наляво 
✓ Предупредителна лампа за напрежение 
✓ Заключване на вратата 
✓ Предупредителна лампа за хоризонтално натоварване 
✓ Потенциометър за регулиране на въртенето на скоростта 
✓ Клавиатура за настройка 
✓ LCD дисплей за визуализация на: съобщения, предупреждения, проблеми и 
графично функциониране и т.н. 
 
 
✓ Избор на байпас за управление от устройство за дистанционно управление. 
Контролното табло за управление се доставя с устройство за дистанционно 
управление, оборудвано с 6 метра кабел с бързо включване и предпазен заключващ 
механизъм с 4 бутона (нагоре / надолу + ляво / дясно въртене) и авариен бутон с 
механично задържане.



 
 

МОДЕЛ STR 150M 

Минимална височина от земята до центъра на плочата 
 

550mm 

Повдигащ ход 1450 mm 

Макс. височина от земята до центъра на плочата  2000 mm 

Скорост на повдигане/спускане 560 mm/min 

Електрическа мощност на повдигащ мотор (P2) 3 Kw 

Въртяща плоча  1000 Ø 

Скорост на въртене (n1) 0.25 ÷ 1.1 rpm 

Мощност на двигателя (със спирачка) за въртене (P1) 2,2 kW 

Максимален въртящ момент, осигурен от фланеца (C1) 15000 Nm 

Максимален ъгъл на въртене в двете посоки 360° 

Минимална защита IP 54 

Работно напрежение 380-400/50 Volt/Hz 

Оперативно напрежение  24AC 

Ниво на шума 70 dB(A) 

 
✓ Високопрецизен енкодер за откриване на високо ниво, въртене и диагностика  
✓ LCD дисплей за визуализиране на: съобщения, предупреждения, проблеми и 

графични функции.  
✓ Цифрова индикация за височината на повдигане на всеки отделен подемник. 
✓ Включени и изключени крикове от функционирането. 
✓ Предупреждения относно проблеми и грешки чрез ясни съобщения  

Непрекъснат контрол на състоянието на износване на винтовата гайка и 
препятствия под повдигащите пети. 

✓ Клавиатура за управление 
✓ Клавиш за активиране на повдигане с включено захранване 
✓ Заключващ се главен прекъсвач 
✓ Бутони за повдигане / спускане 
✓ Авариен бутон 

ОСНОВНИ ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 



 

 
 

 
МЕЖДУНАРОДНИ СТАНДАРТИ 
Всички стендове и подемници на EMANUEL са сертифицирани в съответствие с 
изискванията на CE. 
Подемниците и стендовете са проектирани, произведени и отговарят във всичките си 
части на следните директиви на Комитет на Европейската общност: 
✓ 2006/42 / CE - Директива за машините 
✓ 2014/30 / CE - Електромагнитна съвместимост 
✓ 2014/35 / CE - Ниско напрежение 
✓ UNI EN ISO 12100 (2010) - Безопасност на машините. Основни понятия, общи 
принципи за дизайн. 

 
 

Всеки стенд се подлага на тест в съответствие със следните параметри: Капацитет 
(капацитет на системата): 
• Тест с динамично претоварване: 115% от максималния номинален капацитет 
• Тест със статично претоварване: 150% от максималния номинален капацитет на 
въртене (въртящ момент): 
• Тест на динамично претоварване при въртене: 115% от максималния наличен 
капацитет 

 
 

 

ТЕСТ 

ДИРЕКТИВИ И РЕГЛАМЕНТИ, ПРИЛОЖЕНИ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ, 
ПРОИЗВОДСТВО И ИЗПИТВАНЕ НА СТЕНДА 



 

ФИКСИРАНА ГЛАВНА КОЛОНА STR 150M 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ФИКСИРАНА СПОМАГАТЕЛНА КОЛОНА STR 150M 



 

КОНТРОЛНО ТАБЛО  
 

 

1. Дистанционно управление 
2. Бърз конектор за връзка с евентуалния педал (дясно + ляво завъртане) 
3. LCD дисплей и клавиатура за функционирането 
4. Бърз конектор за връзка с дистанционното управление 
5. Селектор за превключване на контролите от контролното табло към 

дистанционното управление 
6. Предупредителна светлина за товар в хоризонтално положение 
7. Бърз конектор на спомагателен крик 

8. Главен превключвател за управление 
9. Бърз конектор на главния крик 
10. Предупредителна светлина за напрежение 
11. Байпас селектор 
12. Селектор за въртене надясно / наляво 
13. Потенциометър за регулиране на скоростта на въртене 
14. Бутон за спешни случаи 
15. Бутони за повдигане / спускане 
16. Бърз конектор за свързване към моторедуктора и 

сензорите за безопасност, зададени за въртенето 



ГАЛЕРИЯ 
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