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MOVAX - innowacja na bazie doświadczenia

WSPOMAGAJĄC TWÓJ BIZNES

IINFRASTRUKTURA/BUDOWNICTWO

Czas jest obecnie najważniejszy na
każdym placu budowy. Jednocześnie
czas to pieniądz na wielu różnych
płaszczyznach. Oznacza to, że używane maszyny i urządzenia muszą
być najlepsze z możliwych. Dostawa
ponad 900 jednostek MOVAX od
skutej lodem Syberii po gorącą i
wilgotną puszczę Amazońską mówi sama za siebie.
Tysiące prac wykonano szybciej i wydajniej za pomocą urządzeń Movax.

Rozwój infrastruktury jest jednym
z najważniejszych wyznaczników
wzrostu gospodarczego kraju.
Żadne państwo nie osiągnie wysokiego poziomu gospodarczego
przy niskim rozwoju budownictwa.
To dlatego MY, którzy działamy w
tej branży jesteśmy TYMI, którzy budują przyszłość.
Mimo zmian koniunktury jesteśmy zawsze potrzebni. Jeden wyraźny trend jest obecnie bardzo widoczny – uczynienie placu budowy jeszcze bezpieczniejszym, co oznacza, że niezależnie od jego wielkości
musi być odpowiednio zabezpieczony. Z naszego
punktu widzenia, wibromłoty MOVAX będą się doskonale sprawdzać w tych warunkach, jako urządzenia szybkie, wydajne i łatwe do przezbrojenia.

SZYBKA I SPRAWNA DOSTAWA
Na skutek globalizacji, dzisiejszy świat jest mniejszy
niż kiedykolwiek. Dla nas oznacza to, że możemy
dostarczyć części zamienne w ciągu godzin w najdalszy zakątek świata, a nasi specjaliści szybko dotrą w
miejsca, gdziekolwiek są potrzebni. Nasze szkolenia
są stale dostępne dla klientów i dystrybutorów firmy
Movax, aby pomagać im w poprawianiu jakości
pracy i usług. Zdajemy sobie sprawę, że od klientów
naszych klientów zależy nasza przyszłość. Dlatego
dbamy o to, aby w firmach wykonawców wszystko
działało jak należy.

SPECJALIZACJA
Nie chcemy być firmą, która produkuje prawie wszystko. Chcemy
być firmą ekspercką, która wie jak
można użyć koparki w najbardziej
efektywny sposób na placu budowy. Tym właśnie jest i będzie
MOVAX – specjalistą do Twoich
usług. Naszą dewizą – nawet jeśli produkujemy
najnowocześniejszy sprzęt budowlany – są podstawowe wartości; zawsze dotrzymywać słowa i stawiać
potrzeby klienta na pierwszym miejscu.

BADANIA I ROZWÓJ
Wciąż rozwijamy nasze technologie, aby znaleźć lepsze rozwiązania i podnieść poziom usług.
Sposobem na osiąganie coraz
lepszych wyników jest uważne słuchanie klientów, obserwacja rynku oraz stały rozwój
produktów. Technologia firmy Movax uwzględnia
nowe podejście do wykonywania określonych prac
budowlanych. Chcemy, aby nasza wiedza na temat
automatycznych układów sterowania służyła również operatorom maszyn. Najlepszym przykładem
ciągłego rozwoju są najnowszej generacji systemy
elektronicznego sterowania, wprowadzone na rynek
w 2015 roku.

Na nas można polegać od lat.
Razem budujemy świat!
Matti Mustonen
Dyrektor zarządzający Movax Ltd.
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Produkty MOVAX

Produkty firmy Movax to nowatorskie urządzenia do wbijania ścianek szczelnych i pali. W ofercie firmy
Movax znajdują się wibromłoty z uchwytem bocznym i dolnym, młoty do wbijania pali i świdry mocowane
na wysięgnikach koparek. Rozwiązania opracowane przez firmę Movax umożliwiają zmniejszenie kosztów
inwestycyjnych dzięki wielofunkcyjności i dużej wydajności.

Wibromłoty Movax z uchwytem bocznym i dolnym
Uchwyt boczny Movax jest wydajnym rozwiązaniem umożliwiającym pracę
na gruncie o różnych właściwościach i w różnych warunkach terenowych
podczas wbijania i wyrywania grodzic, dwuteowników, rur stalowych i pali
drewnianych. Dostępne są uchwyty boczne w rozmiarach dostosowanych do
różnymi typów profili i maszyn.
Wibromłoty z uchwytem bocznym Movax i dolnym na stronach 4–11

System sterowania automatycznego
Urządzenia Movax do wbijania pali można instalować na wysięgnikach
większości standardowych koparek dostępnych na rynku. System Movax do
sterowania automatycznego integruje ruchy urządzenia z ruchami koparki.
System współpracuje z układem sterowania hydraulicznego Monitoruje
on również proces wbijania pali przy wykorzystaniu czujników pochylenia i
nacisku. Ułatwia to operatorowi pracę oraz zwiększa efektywność i dokładność.
Systemy MCS na stronie 14-15

Hydrauliczny młot do wbijania pali
Movax IH-25 jest młotem do wbijania pali instalowanym na wysięgnikach
koparek i używany do wbijania pali fundamentowych lub jako wyposażenie
pomocnicze w przypadku wbijania grodzic w trudnych warunkach gruntowych.
Jednocześnie jest prosty w obsłudze i łatwy w konserwacji. System sterowania
zapewnia podstawowe informacje dotyczące energii uderzenia.
Młoty udarowe na stronie 16

Świder
Świdry ziemne Movax są osprzętem instalowanym na koparkach, służącym do
palowania oraz innych prac związanych z wierceniem w gruncie. Hydrauliczny
wysięgnik teleskopowy sięga na głębokość do maksymalnie 10 metrów.
Świdry TAD na stronie 17
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WIBROMŁOTY Z UCHWYTEM BOCZNYM

Modele SG-30R do SG-75
Wibromłoty Movax SG z uchwytem bocznym, ze
zmiennym lub stałym momentem mimośrodowym
mają konstrukcję modułową i są bardziej wszechstronne niż inne modele. Produkty serii SG można również
wyposażyć w specjalne szczęki zaciskowe do grodzic,
jeżeli jest to ich podstawowe zastosowanie. Można
również instalować szczęki zaciskowe do stalowych
pali rurowych, pali drewnianych, dwuteowników i pali
innego typu.
Efektywne wbijanie i wyrywanie pali to podstawowe zastosowania produktów z serii Movax SG.
Konstrukcja tych urządzeń umożliwia przekazywanie energii do wbijanego elementu. Siła zacisku jest
regulowana adekwatnie do wytrzymałości wbijanego
elementu. System sterowania automatycznego ułatwia
operatorowi dokładne ustawienie pala.
Zaawansowany system smarowania zwiększa trwałość wibromłotów z serii SG. Wydajne pompy olejowe
z zewnętrznym zbiornikiem oleju utrzymują niską temperaturę łożysk i umożliwiają przedłużenie okresów
pracy w trybie ciągłym.
Urządzenia Movax SG można zainstalować na
wysięgnikach koparek gąsienicowych, kołowych i
dwudrogowych. Względnie niska waga urządzeń SG
umożliwia stabilną pracę po zamocowaniu na różnych
maszynach. Układ hydrauliczny jest przystosowany do
współpracy z typową instalacją hydrauliczną standardowej koparki.
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System Modułowy Movax (MMS)
Rozwiązania proste i trwałe charakteryzują się
trwałością i łatwą konserwacją. Wibromłoty Movax
SG są wykonane z trwałych modułów przystosowanych do szybkiej wymiany. Ta zasada dotyczy również
całego urządzenia od szczęk zaciskowych do mechanizmu pochylającego i obracającego.

1. Szczęki zaciskowe do
grodzic
- Grodzice
- Dwuteowniki
2. Modułowe szczęki
zaciskowe do uchwytu
bocznego
- Szczęki zaciskowe do pali
rurowych o średnicy
Ø 90-610 mm
- Szczęki zaciskowe do pali
drewnianych o średnicy
Ø 160-420 mm
- Szczęki zaciskowe do
grodzic
- Szczęki zaciskowe do
dwuteowników H180-H500

Wymienne szczęki zaciskowe uchwytu bocznego
umożliwiają stosowanie wibromłotów serii SG do wbijania różnych pali i grodzic. Zoptymalizowane szczęki zaciskowe są dostępne dla wszystkich typowych
grodzic, stalowych pali rurowych, dwuteowników, pali
drewnianych i pali innego typu. Symetryczny i szeroko
otwierany uchwyt boczny jest optymalnym narzędziem
ułatwiającym manipulację i wbijanie pali.

Moduł
wibracyjny

1

Wkładki
do szczęk
modułowych
2
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3. Szczęki zaciskowe do
profili okrągłych
- Średnica zewnętrzna do
Ø 762 mm
Rozwiązania niestandardowe:
- Szczęki zaciskowe do profilów kwadratowych itp.

Uchwyt dolny
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Płyta
montażowa

WIBROMŁOTY MODUŁOWE Z UCHWYTEM BOCZNYM

SG-65AR | SG-75TR

28 - 40 t

Wibromłoty Movax SG-65AR oraz SG-75TR zostały zaprojektowane, aby maksymalnie wykorzystać możliwości koparek o ciężarze od 28 do 40 ton. Łączą w sobie
bardzo trwałą, solidną, wręcz „pancerną” konstrukcję z
doskonałą manewrowością i mobilnością.
Główne założenia konstrukcyjne to oczywiście MMS.
Jednostki SG-65 oraz SG-75 są wyposażone w bardzo
masywne szczęki robocze, aby móc unosić i wbijać najdłuższe i najcięższe grodzice, dwuteowniki, rury i pale.

Dane techniczne
Typ wibromłota

Wbijane profile
SG-65AR

SG-75TR

Ciężar bez płyty adaptacyjnej (kg)

3,230

Wysokość (mm)

2,560

Szerokość (mm)

1,115

Długość (mm)

1,270

Wielkość koparki (t.)
Min. moc silnika koparki (kW)

•
•

33 - 40

140

184

•

•

350
2,500 - 3,000

•

Moment odśrodkowy (kgm)

6.6

7.6

Siła odśrodkowa maks. (kN)

650

750

•

Częstotliwość wibracji (1/min)

Wibracja gruntu

std.

Bezrezonansowy start i stop

nie

Metoda pogrążania

wibracja

Obrót / Przechył (st.)

360 / 30

Rozmiar I180 – I500

Rury

5

Ciśnienie pracy (bar)

Szerokość 400 - 1.200 mm
Głębokość 265 mm

Dwuteowniki

28 - 32

Maks. ciśnienie na spływie (bar)

Grodzice

Uchwyty mocowane zamiast
okładzin ciernych - Ø 90 – 250 mm
Wkładki do wbijania rur do szczęk
modułowych - Ø 194 – 610.0 mm
Szczęki zaciskowe do profili
okrągłych do Ø 762 mm

Długość /ciężar profilu
6m / 2,800kg, 12m / 1,900kg, 16m / 1,300kg
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SG-45 | SG-50 | SG-60

20 - 38 t

Zaprojektowane specjalnie dla najpopularniejszych
na rynku koparek o ciężarze od 20-30 ton, wibromłoty
z uchwytem bocznym serii SG-45, SG-50 oraz SG-60
mają zastosowanie w wielu bardzo różnorodnych
pracach inżynieryjnych, zarówno przy budowie dróg,
mostów, wiaduktów oraz linii kolejowych. Znakomity
stosunek mocy do ciężaru własnego czyni z Movax’a
urządzenie niezwykle wydajne i mobilne zarówno na
placu budowy jak i poza nim.

Konstrukcja wibromłotów oparta jest na MMS (Systemie Modułowym Movax) co czyni urządzenia łatwymi
w obsłudze oraz bardzo wszechstronnymi. Wymienne
ramiona i wkładki umożliwiają uchwycenie jednym
urządzeniem wszelkich profili. Począwszy od grodzic,
dwuteowników, rur, pali drewnianych… i wiele innych.

Wbijane profile

Dane techniczne
Typ wibromłota

SG-45

Ciężar bez płyty adaptacyjnej (kg)

SG-50

SG-60

2,260 - 2,680

Wysokość (mm)

2,468

Szerokość (mm)

1,060 - 1,383

Długość (mm)
Wielkość koparki (t.)
Min. moc silnika koparki (kW)

Grodzice
•
•

Dwuteowniki

1,192
20-30

23 - 30

28 - 38

100

125

134

Maks. ciśnienie na spływie (bar)

•

•

350

Częstotliwość wibracji (1/min)

•

2,500 - 3,000

Moment odśrodkowy (kgm)

4.6

5.1

6.1

Siła odśrodkowa maks. (kN)

450

500

600

Bezrezonansowy start i stop

nie

nie

nie

Metoda pogrążania

wibracja

Obrót / Przechył (st.)

360/30

Rozmiar I180 – I500

Rury

5

Ciśnienie pracy (bar)

Szerokość 400 - 1.200 mm
Głębokość 265 mm

•

Uchwyty mocowane zamiast
okładzin ciernych - Ø 90 – 250 mm
Wkładki do wbijania rur do szczęk
modułowych - Ø 194 – 610.0 mm
Szczęki zaciskowe do profili
okrągłych do Ø 762 mm

Długość /ciężar profilu
6m / 2,000kg, 12m / 1,400kg, 16m / 900kg

7

WIBROMŁOTY MODUŁOWE Z UCHWYTEM BOCZNYM
SG-45V | SG-50V | SG60V

20 - 38 t

Bezwibracyjny rozruch i zatrzymanie SG-V
Wibromłoty Movax serii SG-V są urządzeniami działającymi ze zmiennym momentem odśrodkowym. Posiadają wszystkie zalety konstrukcyjne systemu MMS oraz
pozostałe cechy serii SG Wibromłoty Movax serii SG-V
są urządzeniami działającymi ze zmiennym momentem
odśrodkowym. Wpływ na otaczające środowisko został
zminimalizowany dzięki wysokiej częstotliwości wibracji, znacząco wyższej od częstotliwości drgań własnych
gruntu i budynków.

Wibromłot bezwibracyjny

Amplituda

Amplituda

Standardowy wibromłot

Czas

Czas

Rozruch

Praca z pełną
Zatrzymanie
prędkością obrotową

Praca z pełną
Zatrzymanie
prędkością obrotową

Rozruch

Zmienny moment odśrodkowy SG-V został zaprojektowany do pracy bezwibracyjnej. Wpływ na otaczające
środowisko został zminimalizowany dzięki wysokiej częstotliwości wibracji, znacząco wyższej od częstotliwości
drgań własnych gruntu i budynków.

Wbijane profile

Dane techniczne
Typ wibromłota

SG-45V SG-50V SG-60V

Ciężar bez płyty adaptacyjnej (kg)

2,260 - 2,680

Wysokość (mm)

2,468

Szerokość (mm)

1,060 - 1,383

Długość (mm)
Wielkość koparki (t.)
Min. moc silnika koparki (kW)

•
•

•

20-30

23 - 30

28 - 38

100

125

134

•

350

Częstotliwość wibracji (1/min)

2,500 - 3,000

Moment odśrodkowy (kgm)

4.6

5.1

6.1

Siła odśrodkowa maks. (kN)

450

500

600

Bezrezonansowy start i stop

•

tak

Metoda pogrążania

wibracja

Obrót / Przechył (st.)

360/30

Rozmiar I180 – I500

Rury
•

5

Ciśnienie pracy (bar)

Szerokość 400-1.200 mm
Głębokość 265 mm

Dwuteowniki

1,192

Maks. ciśnienie na spływie (bar)

Grodzice

Uchwyty mocowane zamiast
okładzin ciernych - Ø 90 – 250 mm
Wkładki do wbijania rur do szczęk
modułowych - Ø 194 – 610.0 mm
Szczęki zaciskowe do profili
okrągłych do Ø 762 mm

Długość /ciężar profilu
6m / 2,000kg, 12m / 1,400kg, 16m / 900kg
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SG-65V | SG-75V

28 - 40 t

Najnowszy i największy z typów wibromłotów Movax
został w tym roku wyposażony w mechanizm SG-V.
Umożliwia to zatem obecnie wykorzystanie technologii
bezrezonansowego (bezwibracyjnego) startu i zatrzymania na koparkach 28 – 40 ton. SG-65V oraz SG-75V
są doskonałym wyborem do pogrążania najcięższych
profili.
Bezrezonansowy start i zatrzymanie czynią z ciężkiej
serii SG-V idealne narzędzie do pracy w terenach zurbanizowanych, w okolicach budynków zabytkowych lub
wszędzie gdzie mamy do czynienia z delikatnym podłożem i otoczeniem. Dodatkowym czynnikiem jest cichsza
i szybsza praca nowych wibromłotów.

Dane techniczne
Typ wibromłota

Wbijane profile
SG-65V
3,230

Wysokość (mm)

2,560

Szerokość (mm)

1,115

Długość (mm)

1,270

Wielkość koparki (t.)
Min. moc silnika koparki (kW)

140

184

•
•

2,500 - 3,000
7.6

Siła odśrodkowa maks. (kN)

650

750

Rozmiar I180 – I500

Rury

5

6.6

Bezrezonansowy start i stop

•

350

Moment odśrodkowy (kgm)
Wibracja gruntu

Szerokość 400-1200 mm
Głębokość 265 mm

Dwuteowniki
33 - 40

Ciśnienie pracy (bar)
Częstotliwość wibracji (1/min)

•
•

28 - 32

Maks. ciśnienie na spływie (bar)

Grodzice

SG-75V

Ciężar bez płyty adaptacyjnej (kg)

•

Uchwyty mocowane zamiast
okładzin ciernych - Ø 90 – 250 mm
Wkładki do wbijania rur do szczęk
modułowych - Ø 250 - 610 mm
Szczęki zaciskowe do profili
okrągłych do Ø 762 mm

std.
tak

Metoda pogrążania

wibracja

Obrót / Przechył (st.)

360 / 30

Długość /ciężar profilu
6m / 2,800kg, 12m / 1,900kg, 16m / 1,300kg
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WIBROMŁOTY MODUŁOWE Z UCHWYTEM BOCZNYM

SG-30R | SG-40R

13 - 21 t

Modele SG-30R oraz SG-40R pozwalają na wykorzystanie zalet uchwytu bocznego w pracach, w których
konieczne jest użycie koparki kołowej lub mniejszej
maszyny na podwoziu gąsienicowym.
Wszędzie tam, gdzie trzeba wykonać tymczasową ścianę oporową, komorę dla głębokich wykopów, podpory
z rur lub dwuteowników, pali drewnianych lub wykop
zabezpieczony profilami szalunkowymi – system MMS
(modułowych ramion) oferuje niespotykaną mobilność
i zdolność adaptacji. W ciągu kilku chwil można przezbroić wibromłot na uchwyt idealnie dostosowany do
zapotrzebowania.
Ciągły rozwój urządzeń Movax oraz możliwość wykonania każdych, dowolnych wkładek do szczęk, gwarantuje, że SG-30R i SG-40R spełnią oczekiwania również w
przyszłości

Dane techniczne
Typ wibromłota
Ciężar bez płyty adaptacyjnej (kg)
Wysokość (mm)
Szerokość (mm)

Wbijane profile
SG-30R

Ciśnienie pracy (bar)

•
•

1,193
13-16
65
5

•

Rozmiar minimalny I180

Rury

3,000
300

Długość 400-1200 mm
Szerokość 210 mm

Dwuteowniki

17-21
86
5

300-350 300-350

Częstotliwość wibracji (1/min)
Siła odśrodkowa maks. (kN)

Grodzice

1,850
1,860
2,021
1,187

Długość (mm)
Wielkość koparki (t.)
Min. moc silnika koparki (kW)
Maks. ciśnienie na spływie (bar)

SG-40R

•

Rury i pale - Ø90 - 457 mm

400

Metoda pogrążania

wibracja

Obrót / Przechył (st.)

360/30

Pompa smarowania łożysk

tak

Spływ z silników hydr.

tak

Długość /ciężar profilu
6m / 1,200kg, 8m / 1,000kg, 10m / 900kg
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ML-25 | ML-30

9 - 16 t

Movax ML-25 i ML-40 to wibromłoty z uchwytem bocznym i dolnym o wysokiej częstotliwości roboczej.
Możliwość szybkiej wymiany szczęk zaciskowych
uchwytu bocznego ułatwia dostosowanie chwytu do
trzymania grodzic, dwuteowników oraz rur stalowych
lub pali drewnianych. Uchwyt umożliwia zaciśnięcie
rury lub pala o maksymalnej średnicy do 457 mm. Regulacja siły zacisku zapewnia mocny, bezpieczny chwyt
bez uszkodzenia elementu.
Konstrukcja została zaprojektowana z myślą o niezawodności, bezpieczeństwie i łatwości obsługi. Lekka
konstrukcja (1.200 kg) ułatwia obsługę urządzenia
również po zamocowaniu na wysięgnikach koparek o
napędzie kołowym,dwudrogowym, a nawet niektórych
większych koparek gąsienicowych.

ML-15|MLR-15

ML-15 5 - 8 t

MLR-15 7 - 21 t

Wibromłot Movax MLR-15 z uchwytem bocznym jest
przystosowany do wbijania pali stalowych, pali drewnianych lub dwuteowników o małej średnicy. Urządzenie MLR-15 służy do wykonywania fundamentów paneli
słonecznych oraz innych prac, w których ważne jest dokładne ustawienie narzędzia w płaszczyźnie poziomej
i pionowej. Urządzenie jest również przystosowane do
wbijania pali pochylonych pod określonym kątem. Wibromłot Movax MLR-15 umożliwia mocowanie uchwytu
bocznego na palu w pobliżu gruntu, co zapobiega deformacji podczas wbijania lekkich i giętkich pali. Dostępne
są szczęki zaciskowe o różnych średnicach (maks. 300
mm) lub kształtach dostosowanych do różnych przekrojów poprzecznych pali.

Movax ML-10 i ML-15 to w pełni funkcjonalne wibromłoty z uchwytem bocznym przystosowane do montażu
na wysięgnikach małych i średnich koparek (5–8 ton).
To urządzenie jest wyposażone w wymienne szczęki
zaciskowe przystosowane do różnych przekrojów poprzecznych pali i grodzic. Ten wibromłot z uchwytem
bocznym umożliwia wbijanie grodzic wykonanych z
tworzyw sztucznych i kompozytów, ścianek wykopów,
mikropali i pali drewnianych. Movax ML jest szczególnie użytecznym narzędziem w przypadku robót ziemnych, prac wykonywanych na nabrzeżu z barki albo w
miejscach z ograniczonym dostępem lub wrażliwym
środowiskiem.

Dane techniczne
Typ wibromłota
Ciężar bez płyty adaptacyjnej
(kg)
Wysokość (mm)
Szerokość (mm)
Długość (mm)
Wielkość koparki (t.)

Wbijane profile
ML-25

ML-30

1,200

1,205

1,962
902
999

MLR-15 ML-15
1,050

535

3,505
1,480
1,125

9-12

13-16

7-21

7-8

Min. moc silnika koparki (kW)

46

65

39

39

Maks. ciśnienie na spływie (bar)

5

5

-

-

Ciśnienie pracy (bar)
Częstotliwość wibracji (1/min)
Siła odśrodkowa maks. (kN)

220-350 300-350
200
2500-3000
250
300
150

Metoda pogrążania
Obrót / Przechył (st.)

200
150

wibracja
360/30

-/30

360/30

Pompa smarowania łożysk

tak

-

-

Spływ z silników hydr.

tak

-

-
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Wbijane profile dla ML-25, ML-30:
Grodzice
• Głębokość 210 mm
Dwuteowniki
• Rozmiar minimalny I180
Rury
• Rury i pale - Ø 90 – 457 mm
Wbijane profile dla MLR-15 i ML-15:
Grodzice
• Głębokość 140 mm
Rury
• Rury i pale - Ø 60 – 300 mm

USTAWIANIE I WBIJANIE PROFILI

Przenoszenie i ustawianie profili jest dziecinnie łatwe.

Zestaw narzędzi
Zestawy narzędzi MOVAX zostały zaprojektowane w
celu zapewnienia odpowiedniej obsługi urządzenia.
Zawierają szeroki wachlarz narzędzi ręcznych oraz
części zamiennych i obsługowych, aby możliwa była
szybka reakcja serwisowa. Większość narzędzi posiada
wieczystą gwarancję.
12

SZKOLENIE I URUCHOMIENIE

DOSKONALE WYSZKOLONY OPERATOR TO KLUCZ DO SUKCESU
Palowanie często jest bardzo wymagające – zwłaszcza wówczas, gdy konieczne jest uzyskanie maksymalnej wydajności. Urządzenia Movax są jedyne w swoim rodzaju, dlatego każdy operator powinien ukończyć
odpowiednie szkolenie. Podczas rozruchu wyposażenia Movax’a na koparkach inżynierowie serwisowi
przeprowadzają wymagane szkolenie dla operatorów u klienta. Oferujemy również szkolenie dla personelu
wykonującego zadania związane z obsługą lub konserwacją urządzeń. Programy szkolenia technicznego i praktycznego można dostosować zgodnie z wymaganiami i poziomem wiedzy personelu klienta.
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SYSTEMY STEROWANIA MOVAX (MCS)

System sterowania ożywia maszynę...
Wszystkie urządzenia Movax mogą być zainstalowane na większości standardowych koparek, wyposażonych w
jednokierunkową linię zasilania osprzętu na wysięgniku. Systemy sterowania Movax spinają koparkę i osprzęt w
jeden współpracujący organizm. System sterowania pozwala operatorowi koparki kontrolować wszystkie funkcje
oraz zarządzać linią osprzętu nośnika.

...oraz dba o jej najważniejsze funkcje
System sterowania dostarcza operatorowi koparki czytelną i dokładną informację odnośnie parametrów roboczych urządzenia, gwarantując osiągnięcie maksymalnych wydajności pracy. Wszystkie funkcje obsługiwane
są za pomocą przycisków i potencjometrów na ergonomicznych uchwytach. Wskaźniki kątowe oraz kolorowy
wyświetlacz, dodatkowo wspomagają sterowanie urządzeniem.

SYSTEM MCS-Lite
Monitor na bieżąco informuje operatora o aktualnych
kątach pochylenia urządzenia w dwóch różnych płaszczyznach, częstotliwości drgań, sile udaru oraz aktualnym ciśnieniu pracy. Wskazania czasu pozostałego do
kolejnej obsługi okresowej oraz menu diagnostyczne
są również do dyspozycji użytkownika urządzenia.

System MCS-Lite jest podstawowym układem sterowania, dającym operatorowi pełną kontrolę nad
wszystkimi funkcjami szerokiej gamy urządzeń Movax. Wszystkie układy i informacje zostały uproszczone celem zapewnienia funkcjonalnego wykorzystania do efektywnej pracy. System MCS-Lite w
pełni współpracuje z elementami systemy MCS-Pro.

Kompletny system zawiera dwa ergonomiczne uchwyty
joystik’ów, wyposażonych w przyciski oraz suwaki proporcjonalne, umożliwiające pracę bez odrywania rąk.
Podczas instalacji, serwis Movax przekierowuje wszystkie funkcje oryginalnych joystick’ów do nowych przycisków.

Zainstalowany w kabinie operatora, elektroniczny moduł sterujący, został wyposażony w 3,2’’ kolorowy monitor. Moduł umożliwia proporcjonalne sterowanie układem hydraulicznym koparki, wydatnie przyczyniając się
do oszczędności paliwa oraz dostosowując moc maszyny do aktualnego zapotrzebowania.

MCS Lite
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MCS Pro

SYSTEM MCS Pro
System MCS-Pro jest dedykowany dla użytkowników
wymagający uzyskania maksimum wydajności i dokładności pracy. System jest oparty na kilkunastoletnim
doświadczeniu oraz najnowocześniejszych układach
sterowania hydraulicznego.
Komunikacja z operatorem odbywa się pośrednictwem
dużego 7’’ kolorowego monitora , z przejrzystymi
symbolami graficznymi, przedstawiającymi na bieżąco
kąty pochylenia urządzenia w dwóch różnych płaszczyznach, częstotliwości drgań, sile udaru oraz aktualnym ciśnieniu pracy. Łatwe w obsłudze menu, zawiera
szereg przydatnych funkcji umożliwiających nastawienie
własnych parametrów pracy, gwarantujących uzyskanie
maksymalnych wydajności i dokładności. System MCS-Pro został wyposażony w funkcję pełnej diagnostyki.
Dodatkowo układ nadzoruje czasy pracy urządzenia,
uprzedzając operatora o zbliżającej się obsłudze okresowej (wymiana oleju, filtra, itp.)

Wyświetlane informacje oraz funkcje
systemów sterowania
MCS
Lite

Ergonomiczne uchwyty joystick’ów, wyposażone
w przyciski oraz suwaki proporcjonalne, umożliwiają
pracę bez odrywania rąk. Duża ilość dodatkowych przycisków umożliwia przekierowanie wszystkich funkcji
oryginalnych joystick’ów koparki.
Funkcja pełnego sterowania automatycznego przejmuje częściową kontrolę nad ruchami wysięgnika,
zapewniając prostolinijny, pionowy ruch w górę i dół
wibromłota. System oparty jest na czujnikach kątowych
zamontowanych na wszystkich częściach wysięgnika
oraz dodatkowym bloku zaworów proporcjonalnych.
Jasny i czytelny panel dla operatora, pozwala modyfikować parametry pracy bez odrywania rąk od joystick’ów
koparki.
System MCS-Pro może być szybko i łatwo rozszerzony
o dodatkowe funkcje, takie jak: dodatkowe czujniki ciśnienia, kamera na wysięgniku, kamerę wi-fi, itp., w celu
poprawy bezpieczeństwa, wydajności i jakości pracy.
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Współpraca

MCS
Pro

MŁOTY UDAROWE MOVAX
IH-25D

20 - 45 t

Młot hydrauliczny MOVAX IH-25D jest urządzeniem zaprojektowanym specjalnie do wbijania rur, dwuteowników, pali drewnianych lub innych długich elementów,
których pogrążanie wymaga większych energii niż przy
użyciu wibromłota. Odpowiednia konstrukcja umożliwia wbijanie elementów również pod innym kątem niż
tylko pionowo - bez żadnej straty dla energii uderzenia.
Prosta budowa oraz rozpędzanie bijaka do dużej prędkość za pomocą oleju hydraulicznego, są kluczowymi
czynnikami sprawiającymi, że urządzenie osiąga energię 25 kNm (25.000 J) pojedynczego uderzenia. Jednocześnie znacznie zredukowano rozmiar i ciężar własny
urządzenia.
Młot Movax IH jest bardzo prosty w montażu na koparce, jednocześnie może być sterowany za pomocą najprostszego systemu sterowania Movax MCS.

DH-25 | DH-35

20 - 45 t

Najnowsze młoty wolnospadowe są bardzo wydajnymi
urządzeniami, szczególnie w tandemie z wibromłotem
Movax. Młot serii DH jest wykorzystywany do dokończenia wbijania pala po natrafieniu na twardszą warstwę gruntu lub jeśli wymagane jest udokumentowanie
nośności wbijanego pala.

Wersja montowana na koparce jest wyposażona w
1,4m prowadnicę, ale młot serii DH może być również
montowany na maszcie palownicy. Wszystkie funkcje
są sterowane za pomocą standardowych systemów sterowania MCS-Lite lub Pro.

Bijak młotów serii DH składa się ze stałej części dolnej
oraz regulowanej części dolnej, co pozwala ustawić odpowiedni ciężar całkowity bijaka.

Dane techniczne
Typ
Ciężar całkowity (+extra ram)
(kg)
Ciężar bijaka (kg)
Częstotliwość uderzeń (1/
min)
Energia pojedynczego uderzenia (kNm)
Wysokość spadku (m)
Nastawa zaworu
bezpieczeństwa (bar)
Zakres przepływu oleju (l/min)
Kąt przechyłu bocznego (°)
Wysokość całkowita (mm)
Szerokość ramy (mm)
Szerokość transportowa (mm)
Długość (mm)

IH-25D

DH-25
~3,900
(4,400)
2,000
(+500)

DH-35
~4,900
(5,400)
3,000
(+500)

0 - 400

0-100

0-100

0 – 25

0-25

0-35

0 – 0.7

0-1.2

0-1.2

350

350

350

60-120
± 30
4,500
560
1,350
1,350

60-230

60-230
± 4.5
~5,800
650
906
1,234

3,800
1,300

~5,250
650
906
1,234

DH-25
16

IH-25D

ŚWIDRY TELESKOPOWE MOVAX
TAD30-1|TAD30-2
24 - 35 t

Świdry ziemne Movax są osprzętem instalowanym
na koparkach służącym do palowania oraz innych
prac związanych z wierceniem w gruncie. Wysoką
wydajność urządzenia zapewnia hydrauliczny
teleskopowy wysięgnik z trzema rozsuwanymi
sekcjami (TAD-30) lub pojedynczym dłuższym
przedłużeniem (TAD-30S).
Świder Movax TAD doskonale pracuje nawet przy
ograniczonej ilości wolnego miejsca i może sięgać
ponad przeszkodami. Teleskopowa konstrukcja
umożliwia zredukowanie wysokości urządzenia
oraz umożliwia pracę w lokalizacjach z niskim
stropem – bez ograniczenia głębokości wiercenia.

1.

2.

1. Świder do gliny
2. Świder do twardego gruntu

Dane techniczne
Typ
Waga bez płyty montażowej do koparki i narzędzia wiertniczego (kg)
Wysokość bez narzędzia wiertniczego (mm)
Długość (mm)
Szerokość (mm)

TAD30-1
3,500

TAD30-2
3,200

5,355

3,855
1,673
1,013

Wielkość wymaganej koparki (t.)
24-35
Wymagany przepływ oleju (l/min)
75-250
Maksymalny opór na spływie (bar)
5
Ciśnienie nominalne (bar)
320
Głębokość wiercenia (m)
9
10
Średnica wiercenia (mm)
400-1,200 *) 400-1,000 *)
Prędkość wiercenia (rpm)
11-74
Przechył boczny (st.)
± 30
Moment obrotowy (Nm)
30,000
Siła nacisku (N)
15,000
Siła wciągania (N)
60,000
30,000
*)w zależności od warunków gruntowych i rodzaju narzędzia
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ZASTOSOWANIE

Budowa kolektora burzowego - GRUDZIĄDZ

Wał przeciwpowodziowy Grodzice PCV - ŻARY
JELCZ-LASKOWICE

Budowa przepustu - CMK WARSZAWA

Podstawa sygnalizacji
kolejowej - PROCHOWICE

Wbijanie grodzic, Finlandia

Gwoździowanie, USA

Wbijanie grodzic, Niemcy

Wbijanie grodzic w hali, Niemcy

Palowanie, Rosja

Palowanie, Rosja
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Wzmocnienie mostu na Odrze - WROCŁAW

Wbijanie rur, jezioro Krzywe, Polska

Praca w hali - ORZESZE

Budowa portu jachtowego - DZIWNÓW

Dwuteowniki, Australia
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Filary mostu tymczasowego - RZESZÓW

KONTAKT
FABRYKA PRODUCENTA
Movax Oy Ltd
Tölkkimäentie 10
FI-13130 Hämeenlinna, Finland
Tel: +358 (0)3 628 070
Fax: +358 (0)3 616 1641
Email: marketing@movax.fi
www.movax.com

Marketing i sprzedaż

Mr. Matti Mustonen Mob:+358 (0)400 734 999
Mr. Mikko Lindeman Mob:+358 (0)400 778 111
Mr. Mikko Vinkki Mob:+358 (0)50 336 2477
Mr. Joachim Rübsam Mob: +358 (0)50 461 9995

Części zamienne

Mr. Jani Sipilä Mob:+358 (0)40 456 0716
Email: spareparts@movax.fi

ul. Czeremchowa 5
40-750 KATOWICE
Tel. 505-451-972
Tel./faks 32-205-9261

