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Firma s globální působností

Spolehlivá společnost s dlouhou historií

Scaglia Indeva

ITALIE

ŠVÉDSKOSPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

 ČÍNA     USA

FRANCIENĚMECKO

Mravenec je neúnavný a inteligentní dělník. Dokáže jednoduše zvednout a nést náklady, které jsou 
mnohem větší než on sám. Je to jednoduchá analogie pro poslání společnosti Scaglia Indeva navrhnout 
a vyrobit průmyslová manipulační zařízení, která jsou kompaktní a přesto silná, jednoduchá a navzdory 
tomu inteligentní, přičemž nabízejí zvýšený výkon a současně omezují riziko poranění a zlepšují tak dobré 
podmínky pracovních sil.

Přední světový výrobce v oblasti manipulace s materiálem a interní logistiky.

Od roku 1838 stojí tento rodinný podnik na špičce výroby a nyní představuje významnou průmyslovou 
skupinu s různými obchodními zájmy po celém světě.
Od roku 1970 se společnost Scaglia Indeva pohybuje na špičce navrhování a výroby inovačních, ergonomicky 
tvarovaných průmyslových manipulačních zařízení, která jsou využívána předními světovými výrobci v 
různých aplikacích po celém světě.  
INDEVA® po celém světě spolupracuje s předními výrobci v různých oblastech, včetně nejvýznamnějších 
společností v automobilovém průmyslu, které potřebují inovační a spolehlivá řešení manipulace s 
materiálem. Centrální výrobní provoz se nachází ve městě Val Brembilla - Italie. Naše klíčová zastoupení 
nabízejí centrální prodej a podporu, které zajišťují vynikající projekční služby a dodávku náhradních dílů.

ÚSTŘEDÍ A VÝROBNÍ JEDNOTKOU

RUSKO



Reference

ABB
AIRBUS
AKZO FIBERS
APRILIA
ARCELOR MITTAL
AUDI
B.P. CHEMICALS
BANK OF ENGLAND
BANQUE DE FRANCE
BARILLA
BEKAERT
BENTELER
BENTLEY
BMW
BORG WARNER
BOSCH
BREMBO
BRIDGESTONE FIRESTONE
BRITISH AMERICAN TOBACCO
CATERPILLAR
CHRYSLER
CIBA GEIGY
CITROËN
COCA COLA
COMAU
CONTINENTAL
CPM-DÜRR GROUP
DAIKIN

DAIMLER
DENSO
DUCATI
DUNLOP
ELECTROLUX
ENICHEM
FAURECIA
FCA
FERRARI
FERRERO
FIAT
FINMECCANICA
FORD
FRESENIUS
GE AUTOMATION
GE AVIATION

GENERAL ELECTRIC
GENERAL MOTORS
GLAXO
GOODYEAR
ITALTEL
IVECO
JAGUAR LAND ROVER
JOHN DEERE
JOHNSON & JOHNSON
JSB
KELLOGGS
KIMBERLY CLARK
KRAFT GENERAL FOODS
KUKA
LAMBORGHINI
LEAR
LEONARDO HELICOPTERS
MAGNA WERKZEUGTECHNIK
MAHLE
MAN ROLAND DRUCKMASCHINEN
MERCEDES BENZ
MICHELIN
MOET & CHANDON
NESTLE’
NISSAN
OPEL
PEPSICO
PERFETTI

PEUGEOT
PHILIP MORRIS
PIAGGIO
PIRELLI
PPG
PROCTER & GAMBLE
PSA
RENAULT
REYNOLDS TOBACCO
ROLLS-ROYCE
SAAB 
SAINT GOBAIN
SCANIA
SCHNEIDER ELECTRIC
SIEMENS
STILL
TENARIS 
THYSSEN
TOYOTA
UNIFI
UNIROYAL
VALEO
VOLKSWAGEN
VOLVO
WHIRLPOOL
ZF
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Inteligentní technologie manipulace s materiálem
Scaglia Indeva

Řada Liftronic®, označována rovněž jako INDEVA®, představuje novou generaci pokročilých průmyslových manipulačních 
zařízení vybavených elektronickým ovládáním.  Představují vývoj oproti tradičním manipulačním zařízením a jsou součástí skupiny 
inovačních produktů zařízení pro manipulaci s náklady, které jsou označovány jako Inteligentní manipulační zařízení.

Tato řada je vybavena pokročilým elektronickým ovládacím systémem, který překovává omezení ovládání pneumatických 
manipulačních zařízení. Nabízí skutečně ergonomickou a lehkou manipulaci.

Řada INDEVA® Liftronic® nabízí mnoho významných a jedinečných výhod oproti tradičním pneumatickým manipulačním 
zařízením, zejména pak funkce automatického snímání hmotnosti a automatického vyvažování:

V aplikacích, které vyžadují rychlou manipulaci, plynulý 
pohyb a přesné umístění nákladu představují zařízení 
INDEVA® - řady Liftronic® dokonalé řešení.

Nedávná případová studie Fakulty strojního inženýrství Univerzity 
v Brescii, kterou zveřejnil časopis International Journal of Industrial 
Ergonomics, společně se srovnávací studií provedenou Univerzity v 
Milano ukázaly, jak využití zařízení INDEVA® uspokojuje aktuální 
průmyslovou poptávku po zvýšené produktivitě ve spojení s lepší 
ergonomií a zvýšenou bezpečností.

• Vyšší produktivita:  Díky využití zařízení INDEVA® lze udržet výstup po celou dobu směny a zajistit tak zvýšenou 
produktivitu a dobré podmínky obsluhy. 

• Lepší ergonomie: rukojeť citlivá na dotek prstů umožňuje zvedání nebo spouštění nákladů jednoduchým dotekem 
prstů. Během jakéhokoliv fáze procesu zvedání, umístění a spouštění se vyžaduje jen minimální lidské úsilí.

• Vyšší přesnost: Díky výrazně vyšší rychlosti a přesnosti než je tomu u tradičních pneumatických manipulačních 
zařízení umožňují zařízení INDEVA® nepřekonatelnou přesnost, přičemž obsluha může pracovat intuitivně tempem, 
které je optimální pro příslušnou úlohu.  Obsluha má mimořádnou kontrolu pomocí lehkého doteku.

• Uživatelská přívětivost:  Funkce automatického snímání hmotnosti a automatického vyvažování fungují v reálném 
čase, takže odpadá potřeba předběžného nastavení hmotnosti nebo držení stisknutých tlačítek. Volba Plovoucího 
režimu obsluze umožňuje ovládat pohyby přímo z nákladu.

• Bezpečnost: Nejmodernější bezpečnostní funkce brání pohybu, pokud není obsluha přítomna a nemá nad zařízením 
kontrolu. V případě výpadku energie je motor zadržen mechanickou pojistkou a náklad nelze uvolnit až do obnovení 
přívodu energie nebo do úplného podepření hmotnosti nákladu. 

• Bezdrátová konektivita pro industry 4.0: zařízení INDEVA® mohou vyměňovat data s IT systémem zákazníka 
prostřednictvím firemní sítě a umožňují zobrazení činnosti manipulačního zařízení pomocí softwarového rozhraní.

•Řešení problémů na dálku:  Zařízení INDEVA® lze pomocí Wi-Fi připojit k Aplikaci Indeva, takže data o stroji 
mohou být přenesena na vzdálený tablet nebo chytrý telefon v reálném čase.  To může pomoci s diagnostikou poruchy, 
čímž se významně omezí poplatky za volání a prostoje obsluhy.

• Šetrné k životnímu prostředí: nízké CO2 pomocí účinné spotřebě energie.  



Vzduchové a elektrické spoje jsou realizovány 
pomocí výkyvného prvku ve vrchní části hlavy 

nástroje. To brání uvíznutí zvedacího lana, 
napájecího kabelu nebo pneumatických hadic, pokud 

je proces spojen se soustavným rotačním pohybem 
stejným směrem.

Komplexní automatický 
diagnostický software s jasně 
zobrazenými chybovými 
hlášeními.

Umožňuje pomocí doteku 
prstů operátora okamžitou 
reakci pro pohyb nahoru 
nahoru.

Tento režim ovládání obsluze umožňuje 
manipulovat s nákladem bez přímého 

styku s ovladači. . 

Zařízení INDEVA® se pohybuje rychlostí, která je 
optimální pro obsluhu a aplikaci. To umožňuje přirozené 
pohyby za všech okolností, zejména v případě požadavku 

na přesné pohyby. Pomocí ovládacího panelu je rovněž 
možné omezit rychlost zvedání a pohybu.

BEZDRÁTOVÉ PŘIPOJENÍ A VZDÁLENÉ 
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Optimalizovaná modulární 
struktura s jednoduchým 
přístupem ke všem komponentám.

Systém umožňuje velmi 
pomalé a kontrolované 

pohyby, takže náklad lze 
umístit přesně a bez nárazu, 

čímž se omezuje riziko 
poškození.

Elektronické ovládání umožňuje dodatečné 
bezpečnostní funkce, které u pneumatických 

manipulačních zařízení nelze uplatnit.

Maximální povolené zvedání lze 
předem nastavit tak, aby zabránilo 

přetížení systému.

Lze omezit zdvih na ose Z, 
aby vyhovoval specifickým 
omezením jednotlivých 
aplikací.

VÝKYVNÝ SPOJ S OCHRANOU 
PROTI UVÍZNUTÍ

Připraveno na Industry 
4.0.

NEJMODERNĚJŠÍ BEZPEČNOSTNÍ 
ZAŘÍZENÍ

JEDNODUCHÁ ÚDRŽBA

OVLÁDÁNÍ OSY Z

RYCHLÁ DIAGNOSTIKA

SENZITIVNÍ RUKOJEŤ JEMNÉ OVLÁDÁNÍ RYCHLOSTI

PŘETÍŽENÍ KAPACITY

REŽIM PLAVÁNÍ 

PŘESNOST UMÍSTĚNÍ NÁKLADU
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UŽIVATELSKÝ 
DOTYKOVÝ PANEL
Umožňuje jednodužší a 
intuitivní ovládání pro 
vizualizaci a nastavení různých 
provozních parametrů.

DVĚ DALŠÍ TLAČÍTKA
Chcete-li ovládat své vlastní 

uchopovací zařízení.



Inteligentní 
zařízení pro 
manipulaci

Tradiční 
průmyslová 

manipulační 
zařízení

Řada 
Liftronic®

Řada  
PN Manipulační zařízení řady PN jsou tradiční průmyslové 

manipulační zařízení s pneumatickým pohonem a ovládáním.

Všechna manipulační zařízení řady PN lze navrhnout v 
souladu s nařízeními ATEX dle směrnice EU 2014/34 o 
aplikacích v kontrolovaných prostředích s rizikem výbuchu, 
které jsou klasifikovány jako třídy 1 a 2 - Plyn (jenom u PN 
Flex,) a 21 a 22- Prach (u všech PN modelů).

Pneumatické ovládání

Elektronické ovládání       
Inteligentní zařízení pro manipulaci řady 
Liftronic®, označované jako INDEVA®, 
představují skutečnou evoluci tradičních 
průmyslových manipulačních zařízení. 

Nejmodernější standardizované komponenty 
ve spojení s nejnovější technologií, 
optimalizovaným hardwarem a softwarem 
nabízejí vysokou míru bezpečnosti a 
spolehlivosti.
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AUTOMATICKÉ 
SNÍMÁNÍ 

HMOTNOSTI

Automatické snímání 
hmotnosti v reálném 
čase  

Bez automatického 
snímání hmotnosti 

AUTOMATICKÉ 
VYVAŽOVÁNÍ

Automatické 
vyvažování hmotnosti 
v reálném čase, které 
umožňujemanipulaci 
s proměnnými 
hmotnostmi bez 
přednastavení nákladu.

Vyvažování hmotnosti t 
není automatické nebo 
neprobíhá v reálném 
čase. Přednastavené 
hmotnosti pomocí 
voliče. 

RYCHLOST 
REAKCE

Pohybuje se tak rychle 
nebo tak pomalu jak 
stanoví obsluha pomocí 
ovládání dotykem prstu 
s minimální námahou a 
okamžitou reakcí. 

Reakce systému je 
pomalejší a díky tomu 
působí těžkopádněji, 
zejména při pohybu 
nahoru.

Manipulátory
Scaglia Indeva
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UMÍSTĚNÍ 
NÁKLADU

Přesné a koordinované 
s jemným nastavením, 
což umožňuje přesné 
umístění a tím omezení 
rizika poškození.

Je cítit určitý odpor 
při vstupu vzduchu do 
válců a jeho vypuštění 
z nich, čímž dochází 
k omezení přirozené 
rychlosti pohybu.

UHLÍKOVÁ 
STOPA

A CELKOVÉ 
NÁKLADY NA 
VLASTNICTVÍ

Nižší: srovnávací 
studie ukazuje, že 
emise CO2 a celkové 
provozní náklady 
zařízení INDEVA® 
představují 12,5 % 
nákladů pneumatických 
manipulačních zařízení.

Vyšší: srovnávací studie 
ukázala, že emise CO2 
a celkové provozní 
náklady pneumatického 
manipulačního zařízení 
jsou přibližně 8násobné 
oproti zařízení INDEVA® 

 OVLADATELNOST

Lehká a kompaktní 
konstrukce umožňuje 
lepší přehled a 
jednoduchou 
ovladatelnosti. 

Systém vyžaduje 
těžší a mohutnější 
konstrukci, čímž se 
omezuje přehled a 
ovladatelnost.

DIAGNOSTIKA A 
VZDÁLENÉ ŘEŠENÍ 

PROBLÉMŮ

Komplexní software 
pro samostatnou 
diagnostiku a 
vzdálené řešení 
problémů s pomocí 
Aplikace Indeva nebo 
Brány INDEVA®.

Kontrolu a 
diagnostiku provádí 
odborný technik 
na místě.  Vzdálené 
řešení problémů není 
k dispozici.

ROZHRANÍ 
ČLOVĚK/STROJ

Jednoduché 
a efektivní: 
prostřednictvím 
displeje.

Omezené možnosti 
identifikace poruch 
stroje.

Lano    

Lano    

Kapacita až 320 kg.
Vhodné pro komplexní pracovní cykly se zakázkovými 
upínacími systémy

Kapacita až 160 kg.

Liftronic® Pro

PN Flex

Nosnost u standartních modelů 310 kg. a u speciálních 
modelů 450 kg.
Vhodné pro rychlou a přesnou manipulaci s vyosenými 
náklady.

Liftronic® Air

Pevné rameno

Pevné rameno

Kapacita až 320 kg.
Vhodné pro rychlé a opakující se pracovní cykly s 
jednoduchými upínacími nástroji 

Kapacita až 310 kg pro standardní modely a 450 kg pro 
speciální aplikace. 
Vhodný pro manipulaci s vyosenými břemeny.

Kapacita až 100 kg.
Vhodný pro manipulaci s vyosenými břemeny v malých 
pracovních prostorách.

Kapacita až 80 kg.
Velmi kompaktní konstrukce, pokud je třeba krátký 
vertikální zdvih.

Liftronic® Easy

PN Ergo

Kompaktní PN

PN Zip



Liftronic® Easy je INDEVA® - Inteligentní zařízení pro manipulaci.
Vhodné pro rychlé a opakující se pracovní cykly s jednoduchými upínacími nástroji 

Inteligentní zařízení pro manipulaci
Liftronic® Easy

Upínací nástroje 
INDEVA®

TECHNICKÁ DATA
Hrubá kapacita: od 80 do 320 kg 
Napájecí napětí: 110/230 V AC  - 50/60 Hz
Spotřeba energií: max. 700 VA
Stupeň ochrany: 54 IP
Vertikální zdvih: až 2,80 m

Hlavní funkce

• Automatické snímání hmotnosti a vyvažování nákladu

• Lze je integrovat s aplikací Indeva a bránou INDEVA®

• Nesrovnatelná bezpečnost

• Ergonomický design

• Standardní upínací zařízení

• Kompaktní a lehké 

• Rychlý, citlivý a přesný

• Nízká uhlíková stopa

Nůžky

Lineární Kompaktní

Rozpěrný upínák

8



Modul INDEVA® je řada standardních komponent pro montáž upínacích 
nástrojů, které je připojují k nástrojové hlavě Liftronic® Easy.
Zákazníci mohou jednoduše navrhnout nástroje, které budou nejlépe vyhovovat 
jejich potřebám, a následně zakoupit potřebné díly.
Tyto standardizované moduly byly prověřeny během mnoha let a jsou klíčovými 
díly našeho programu průběžného zlepšování a vývoje.

Modul INDEVA®
Vytvořte si vlastní upínací nástroje

Rozhraní stroj/obsluha

Dálkové ovladače

Dálkové rukojeti citlivé na 
dotek dostupné v různých 
délkách.

Upínací moduly

Lineární  
pantografický    

Tyto upínáky lze opatřit čelistmi 
v závislosti dle vašich specifických 
potřeb.

I-Connect

Příslušenství

Standardní I.O. Modul rozhraní:
můžete snadno implementovat 
bezpečnostní funkce pro vaše
uchopovací zařízení.

Pantografický 
nůžkového typu    

Dálkové ovládací rukojeti 
s natavení těžiště

Připojení vzduchu a elektřiny 
pomocí souvislého otočného 
kloubu na nástrojové hlavě, 
které brání uvíznutí kabelů.

Jednoduchý 
rám manipulace 
na dálku

9

Řada Liftronic®
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Inteligentní zařízení pro manipulaci
Liftronic® Pro

Liftronic® Pro je INDEVA® - Inteligentní zařízení pro manipulaci.
Používá se pro komplexní aplikace se zakázkovými upínacími systémy.

Upínací nástroje 
INDEVA®

TECHNICKÁ DATA
Hrubá kapacita: od 80 do 320 kg 
Napájecí napětí: 110/230 V AC  - 50/60 Hz
Spotřeba energií: max. 700 VA
Vertikální zdvih:až 2,8 m    

                       

IT 

SYSTEMEM 

ZÁKAZNÍKA

Hlavní funkce

• Automatické snímání hmotnosti a vyvažování nákladu

• Lze je integrovat s aplikací Indeva a bránou INDEVA®

• Nesrovnatelná bezpečnost

• Ergonomický design

• Zakázkové upínací zařízení

• Kompaktní a lehké nástroje

• Rychlý, citlivý a přesný

• Nízká uhlíková stopa
FIREMNÍ Wi-Fi SÍTĚ



Připojení k síti Wi-Fi                                                                                

Připraveno na Industry 4.0                                                  

          

App-Indeva 
Je virtuální servisní inženýr INDEVA® vždy přítomný na vašem místě, který 
zabezpečuje zaznamenávání dat a jejich analýzu, diagnostiku a řešení problémů v 
reálném čase, bez ohledu na to, co je potřeba.
App-Indeva je založena na interně navržené aplikaci vhodné pro chytré telefony 
nebo tablety, které lze připojit ke zvedacímu zařízení připojit pomocí Wi-Fi. 
Tato nabízí funkci v reálném čase pro shromažďování a analýzu dat stroje a 
výsledky poskytuje obsluze, technikovi údržby nebo vzdálenému Servisnímu 
středisku INDEVA®. 
Pokud používáte manipulační zařízení INDEVA® vybavené App-Indeva, 
můžete zvýšit dobu dostupnosti vašeho zařízení díky: 

• zkrácené době pro diagnostiku a řešení problémů vaším personálem,
• zkrácené době komunikace se servisním střediskem INDEVA®,
• zkrácené době opravy poruchy personálem INDEVA®.

INDEVA® Gateway
Umožňuje výměnu dat na vstupu a výstupu v reálném čase s IT systémem 
Zákazníka prostřednictvím firemní Wi-Fi sítě a umožňuje zobrazení údajů o 
výrobě pomocí softwarového rozhraní.

Možnosti pro všechny jednotky řady Liftronic®

App-Indeva a INDEVA® Gateway
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APP 

INDEVA

INDEVA® 

GATEWAY
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Verze
Liftronic® Pro & Easy

RAMENA SE 2 KLOUBY
Standardní ramena buď s jedním, nebo 2 klouby. 

RAMENA SE 3 KLOUBY
INDEVA® Orbit Arm3 je rameno se 3 klouby 
dostupné na objednávku jak pro verzi na sloupcích, 
tak výškové verzi, s kapacitou až 145 kg (včetně 
nástrojů). 
Rameno se 3 klouby nabízí zvýšené pokrytí 
v dosahu ramene a obsluze umožňuje hladké, 
kontrolovatelné pohyby v celém dosahu s 
přidanou výhodou rychlého bočního pohybu 
pouze s pomocí předloktí.

Kloubová ramena

STRUCTURE R1 (m) 2.5 3 3.5 4 4.5

L= Light
LC  kg

R2 (mm)

80

450

60

550

40

650

-

-

-

-

H= Heavy
LC  kg

R2 (mm)

260

630

190

760

140

880

105

1020

78

1140

X= Extra
LC  kg

R2 (mm)

-

-

320

860

320

1005

280

1150

220

1300

STRUCTURE R1 (m) 2.75 3.25 3.75 4.25 4.5

L= Light
LC  kg

R2 (mm)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

H= Heavy
LC  kg

R2 (mm)

145

250

105

250

80

250

55

250

45

250

X= Extra
LC  kg

R2 (mm)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Sloupek + Rameno

Upevněné k 
Podlaze

Upevněné 
na Základní 
platformu

Upevněné na Pilíř 

LC= nosnost; R2= otevřený poloměr

LC= nosnost; R2= otevřený poloměr



Liftruck

Vychystávací zařízení

Paletový dopravník

Výškové rameno

Vyčnělé

Upevněné ke stropu

Výškové kolejnice

Mostový jeřáb upevněný ke 
stropu

Mostový jeřáb upevněný na 
sloupky

Jednokolejnicové zařízení upevněné 
ke stropu

Lineární

Vyčnělé

Upevněný k podlaze /
základně

Řada Liftronic®
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Liftronic
®

 Air

Pneumatický pohon – elektronické ovládání

První světové manipulační zařízení s výkonem tradičního pneumatického 
manipulačního zařízení a inteligencí INDEVA®. 
Nabízí elektronicky ovládané řízení vzduchu a nákladu a zajišťuje tak přesnou, 
energeticky úspornou manipulaci a automatické snímání hmotnosti, takže 
obsluha nemusí provádět úpravy pro různé hmotnosti díky využití rukojetí 
citlivé na jeden dotyk.

Je vhodné pro manipulaci s vyosenými a/nebo velmi těžkými náklady s 
minimálním úsilím.

Jednotky Liftronic® Air se dodávají buď s montáží na sloupek, strop nebo 
výškové kolejnice.
V porovnání s tradičními pneumaticky ovládanými manipulačními 
zařízeními nabízí Liftronic® Air významné výhody, které pomáhají zlepšovat 
bezpečnost, ergonomii, produktivitu a prostředí.

Inteligentní zařízení pro manipulaci  

STANDARTNÍ MODELY LA80 LA160 LA250

Hrubá kapacita (včetně zvedacího nástroje) kg 80 110* 160 210* 250 310*

Vertikální zdvih mm 1752 1752 1716 1716 1451 1451

Délka ramene mm 2700 2700 2700 2700 2605 2605

Manipulace s vyosenými břemeny: max. 
vzdálenost od osy Z zvedacího nástroje

mm 300 - 300 - 500 -

Nepokrytá oblast     mm 907 907 935 935 900 900

Rotace kolem osy sloupku stupňů 360°

Rotace kolem osy nástroje stupňů 550°

Min. tlak vzduchu      bar 6.5

Napájecí napětí
V-STŘ.

Hz
115/230

50/60

Max. spotřeba energie VA 100

Stupeň ochrany IP 54

*S protizávažími a zesílením ramene.

Hlavní funkce

• Efektivní využití a dodávku vzduchu

• Automatické snímání hmotnosti a vyvažování nákladu

• Nesrovnatelná bezpečnost

• Rychlý, citlivý a přesný

• Nízká uhlíková stopa
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Řada Liftronic®



Řada PN

Řada PN jsou tradiční průmyslové manipulační zařízení s plně pneumatickým provozem.

Je vhodné pro manipulaci s vyosenými a/nebo velmi těžkými náklady s minimálním  
úsilím.
 
Jednotky PN se dodávají buď s montáží na sloupek, strop nebo  
výškové kolejnice.

Tradiční průmyslová manipulační zařízení

16

Hlavní funkce

• Spolehlivé 

    Průběžný vývoj produktu s využitím standardních 
modulů a komponent pro zvýšenou  
bezpečnost a efektivitu.

• Bezpečné

    Vybaveno bezpečnostními zařízeními, která 
udržují uchopení nákladu, a to i v případě  
celkové ztráty vzduchu. 
Náklad nelze uvolnit, pokud je zcela  
podepřeno strojem. 
Po uvolnění ovládací rukojeti úplná sada brzd 
uzamkne stroj a zabrání dalšímu pohybu.

• Univerzální

    Může být vybaven širokou řadou zakázkových 
nástrojů, které jsou pneumaticky ovládány 
upnutím nebo podtlakem. Použít lze i jednoduché 
mechanické nástroje.

STANDARTNÍ MODELY
PN ERGO

PN80 PN160 PN250

Hrubá kapacita (včetně zvedacího nástroje) kg 80 110* 160 210* 250 310*

Vertikální zdvih mm 1752 1752 1716 1716 1451 1451

Délka ramene mm 2700 2700 2700 2700 2605 2605

Manipulace s vyosenými břemeny: max. 
vzdálenost od osy Z zvedacího nástroje

mm 300 - 300 - 500 -

Nepokrytá oblast  mm 907 907 935 935 900 900

Rotace kolem osy sloupku stupňů continuous

Rotace kolem osy nástroje stupňů
standartní: 550

opcionálně: nekonečné/nepretržité

Min. tlak vzduchu bar 6.5

*S protizávažími a zesílením ramene.



PN Compatto

PN Flex

PN Ergo

PN Zip

17

Řada PN
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Průmyslné odvětví 

• AUTOMOBILOVÝ PRŮMYSL

• CHEMICKÝ/FARMACEUTICKÝ 

• DOMÁCÍ ELEKTROSPOTŘEBIČE

• ELEKTRO-MECHANICKÝ   

   PRŮMYSL

• ELEKTRONIKA

• GUMA/PLAST

• KERAMIKA

• KOVOVÉ DRÁTY

• LETECTVÍ

• MECHANIKA

• MOTOCYKLY

• NÁBYTEK

• PNEUMATIKY

• POTRAVINY/NÁPOJE/TABÁK

• PRŮMYSL

• SKLO

• SLÉVÁRNY

• TEXTIL

• VÝROBA PAPÍRU

• ZAŘÍZENÍ KOUPELEN A WC

• ZEMĚDĚLSTVÍ

18





TOKA INDEVA - ČR  

Jednosměrná 1026-  251 68 
Kamenice 

Tel.+420 602 688 331 -indeva.cz@toka.de
www.indevagroup.cz
Exkluzivní zastoupení pro Českou republiku

TOKA INDEVA - ČR 
Česká republika
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Scaglia INDEVA 

Italy

Scaglia INDEVA 

Germany

Scaglia INDEVA 

France

Scaglia INDEVA 

United Kingdom

SIT INDEVA 

United States

Scaglia INDEVA 

Sweden

SIT INDEVA 

P. R. of China

Scaglia INDEVA SpA
Via Marconi, 42 
24012 Val Brembilla (BG) 
Tel. +39 0345 59 411
Fax +39 0345 59 500
info@it.indevagroup.com
www.indevagroup.it

Scaglia INDEVA GmbH
Esslinger Str. 26
D-73249 Wernau
Tel.+49 (0) 7153 55049-0
Fax +49 (0) 7153 55049-69 
info@de.indevagroup.com
www.indevagroup.de

Scaglia INDEVA SARL
215 Rue Henry Barbusse
95100 Argenteuil
Tel.: +33 (0) 1 39 19 30 30 
Fax: +33 (0) 1 39 19 63 24 
info@fr.indevagroup.com 
www.indevagroup.fr

Scaglia INDEVA Ltd
Coney Green Business Centre, Clay Cross 

Tel. +44 (0) 1246 25 23 33
Fax +44 (0) 1246 25 23 34 
info@uk.indevagroup.com 
www.indevagroup.co.uk

S.I.T. INDEVA Inc.
3630 Green Park Circle

Tel. +1 704 357 8811
Fax +1 704 357 8866
info@sit-indeva.com
www.indevagroup.com

SCAGLIA INDEVA Nordic AB
Torbornavägen 24
253 68 Helsingborg
Tel. +46 (0) 424002460
info@se.indevagroup.com
www.indevagroup.se

SIT INDEVA (Shanghai) Ltd
Shanghai Nanhui Industrial Park
#2 Building, No 269 YuanZhong Rd. 201300 
Tel. +86 (21) 5108 2206 - 107
Fax +86(21) 6486 3511 
info@cn.indevagroup.com 
www.indevagroup.cn

Scaglia INDEVA 

Russia

Scaglia INDEVA Rus LLC
Saint-Petersburg, ul. Optikov, 4, 
bld. 3, letter A, office 308 - 197374, Russia
Tel. +7 (812) 4495016

info@ru.indevagroup.com

www.indevagroup.ru 


