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Wyssen se identifică încă din 1926 cu 
seriozitatea, încrederea și inovația. Oferim unui 
număr mare de clienți din întreaga lume soluții 
pentru transportul eficient al lemnului sau al 
materialelor de construcții.
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în operare sunt caracteristicile ce definesc produsele 
Wyssen “Fabricat în Elveția”.

Principalul atuu al firmei constă în personalul calificat și 
bine motivat. Majoritatea lucrătorilor sunt din zonă și sunt 
de ani buni în firmă.

Clienții noștri sunt firme elvețiene și din întreaga lume, care 
sunt preocupate de calitate și pentru care flexibilitatea, 
inovația permanentă și experiența în producerea acestui 
tip de utilaje constituie factori de mare importanță. Datorită 
continuității în producția și livrarea timp de decenii a 
utilajelor și pieselor de schimb pentru acestea, suntem 
capabili să continuăm să ne servim clienții la cel mai înalt 
nivel  și în viitor. 

Firmele din sectorul forestier reprezintă pentru noi cel 
mai important segment de clienți. Crește continuu, în 
schimb, livrarea de instalații cu cablu către firme implicate 
în proiecte de construcții și infrastructură, cum are fi căile 
ferate, magistrale de gaz, lucrări de aducțiune și canalizare, 
poduri, etc. din zona montană.

Companiile feroviare din zona de munte comandă accesorii 
sau grupuri motoare de la noi, pentru operațiunile de 
întreținere și montaj ale propriilor lor instalații cu cablu sau 
teleskiuri. Proprietarii de cabane sau reședințe personale 
din zona montană vin adesea la noi pentru a găsi o soluție 
optimă din punct de vedere financiar pentru a accesibiliza 
proprietățile lor izolate.
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Produsele Wyssen sunt folosite in 
peste 60 țări

Despre noi
Firma Wyssen produce componente de înaltă calitate pentru 
instalațiile cu cablu încă din 1926. Odată cu inventarea funicularului 
în 1938, s-a născut o nouă eră a managementului forestier în zona 
montană.

Produsele Wyssen sunt vândute în peste 60 de țări din întreaga 
lume. În prezent, Wyssen este liderul mondial în materie de 
producere de funiculare și echipamente accesorii. Firma continuă să 
ridice ștacheta calității în domeniul funicularelor, prin ultimele modele 
de cărucioare și grupuri de acționare construite.

Calitatea de vârf, funcționalitatea, durabilitatea, siguranța și ușurința 

Începuturile instalațiilor cu cablu Wyssen datează din 1926, când 
Jakob Wyssen senior împreună cu fratele său au cumpărat un gater 
mobil și au început să debiteze lemn direct în pădure. Mai târziu, un 
gater permanent a fost instalat în Reichenbach, pe locul unde astăzi 
se află restaurantul Tropic.

Pe Jakob l-a preocupat cum ar putea optimiza exploatarea și 
transportul lemnului, astfel încât sa evite prejudicierea lemnului și 
poluarea excesivă. Astfel i-a venit idea unei instalații cu cablu, pe 
care a și materializat-o pentru propriul uz. Curând, avantajele clare 
pe care instalația lui le genera i-au interesat pe alți forestieri, care 
au început sa-i solicite să le vândă astfel de echipamente. Astfel, 
el a trecut de la producția de cherestea la producția de instalații cu 
cablu. De-a lungul anilor, multe produse inovative au fost create și 
distribuite lumii întregi.

Până în prezent, instalațiile cu cablu produse de Wyssen au fost și 
sunt folosite în peste 60 de țări. Numele de Wyssen este sinonim 
cu inovația, calitatea, serviciile, varietatea de produse și soluțiile 
eficiente economic oferite clienților. De peste 80 de ani, produsele 
purtând brandul Wyssen sunt vândute în întreaga lume.
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Arbori doborâți și pe picior
(1) Transportul buștenilor
(2) Transportul crăcilor

Funicularul Wyssen

Căruciorul este blocat pe 
cablul purtător după oprire, 
fie prin comandă radio, fie 
în mod automat, în funcție 
de modelul echipamentului. 
Odată cu derularea slabă 
a cablului trăgător de pe 
grupul motor, cârligul de 
sarcină coboară, este 
preluat de muncitorul de 
sub linie și dus la sarcina 
de lemne, pe care o prinde 
prin intermediul unuia sau 
mai multor ciochinare. 
Când sarcina a fost ridicată, 
iar cârligul de sarcină s-a 
blocat în cărucior, acesta 
se deblochează de pe 
cablul purtător, sarcina 
deplasandu-se la vale în 
mod gravitațional, sau 
la deal prin acționarea 
grupului motor.

Pădurile 
din zona 
montană pot fi 
exploatate într-un mod 
profitabil economic și rațional 
ecologic folosind funicularele Wyssen. 
Pantele abrupte pot fi parcelate în zone cu 
lățimi de până la 100 m și lungimi de până la 
3000 m.

Funicularul folosește doar un cablu purtător și 
unul trăgător. Într-un proces de lucru continuu, 
bustenii sau lemnele de foc sunt colectați din 
lateral înspre coridorul liniei, ridicați la cărucior, 
transportați suspendat sau semisuspendat 
și livrați în platforma primară din vale sau din 

deal, de unde sunt ulterior transportați cu camionul. Atunci 
când lemnul este colectat din lateral, cablul trăgător 

se tensionează, ridicând capătul busteanului, astfel 
încât trecerea peste cioate sau alte obstacole 

este mai ușoară. În acest fel, funicularul 
Wyssen este un echipament care limiteaza 

foarte mult prejudicierea arborilor 
rămași pe picior în pădure., 

precum și a solului, prevenind 
eroziunea.

Cablul purtător și grupul motor sunt în mod obișnuit ancorați 
de arbori. Grupul motor poate fi deplasat în poziția sa de 
lucru fie cu ajutorul unui elicopter, sau, cel mai adesea, prin 
autotractare. 

Grupul motor servește la instalarea liniei și la transportul 
efectiv al lemnului. Cablul trăgător de pe toba grupului 
acționează căruciorul fie gol, fie în sarcina, la deal sau la 
vale. La vale, deplasarea căruciorului este frânată prin 
intermediul unei frâne aerodinamice de mare putere. Ca 
măsură suplimentară de siguranță a frânarii și de blocarea 
a utilajului, în toba cablului trăgător se găsește frâna cu 
ferodouri, având o mare suprafață de contact. 

Imagini cât o mie de cuvinte
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Managementul eficient economic și ecologic al 
pădurilor montane

Filmul cu proiectarea / instalarea funicularului pe:
www.youtube.com/wyssenseilbahnen



76

Grupul motor care de-a lungul a peste 80 de 
ani a fost incercat și testat se caracterizeaza 
prin mobilitate, calitate excelentă, performanță 
crescută și durată de operare lungă.

Designul grupului de greutate scăzută face 
ca acesta să fie folosit pentru aplicații multiple 
în industria forestieră și de construcții. Este 
folosit în principal pentru funiculare de mici 
dimensiuni, dar și pentru tractarea și instalarea 
unor componente ale altor funiculare sau 

pentru deplasarea în amonte a unor obiecte diverse. Grupul motor 
W-10 dă rezultate foarte bune în special atunci când este folosit pe 
post de cabestan, fie în cazul unor instalații în circuit închis, sau 
pentru funiculare amplasate în mod tradițional. 

Sania grupului îi conferă acestuia mobilitate crescută pe toate tipurile 
de teren, facilitând autotractarea înspre amonte. Dispozitivul cu 
role din față servește la ghidarea direcției în timpul deplasării, iar 
dispozitivele anti-alunecare din spate previn scăparea acestuia la 
vale în timpul autotractării la deal. Diametrul mare al tobei pentru 
cablu conferă o durată lungă de folosire a utilajului. 

Grupul motor W-10

Principalele dimensiuni ale grupului motor
 Modelul standard Modelul lat
Lungime 1’700 mm 1’700 mm
Lățime 750 mm 1’100 mm
Înalțime (diesel/electric) 820/700 mm 820/700 mm
Tobă cu ø 220 mm 220 mm
Lățime tobă 500 mm 850 mm
Greutate totală 345 kg 430 kg

Capacitatea tobei pentru cablu
  Modelul standard Modelul lat
Cablu cu ø 5.0 mm 1’130 m 1’920 m
Cablu cu ø 6.0 mm 730 m 1’250 m
Cablu cu ø 7.0 mm 580 m 980 m
Cablu cu ø 8.0 mm 400 m 680 m
Cablu cu ø 9.0 mm 310 m 530 m
Cablu cu ø 10.0 mm 280 m 480 m

Forțe de tracțiune și viteze pentru grupul 
motor 
Tobă Goală Mediu Plină
Tip de motor hidr. maxim maxim maxim
80 ccm rapid 1.26 m/s 1.60 m/s 1.94 m/s
 900 kg 700 kg 580 kg
100 ccm mediu 1.01 m/s 1.28 m/s 1.56 m/s
 1’100 kg 886 kg 727 kg
160 ccm puternic 0.63 m/s 0.80 m/s 0.97 m/s
 1’800 kg 1’417 kg 1’169 kg

Date tehnice

Cu doar o manetă sunt controlate viteza, forța de tracțiune 
și sensul de rotație a tobei cu cablu trăgător, în funcție de 
particularitățile situației de lucru. Astfel, sarcinile de lucru pot 
fi tractate, ridicate, deplasate și coborâte. Deplasarea la vale 
a sarcinii se face în mod obișnuit folosind frâna aerodinamică 
(oferită opțional). Această frână de mare putere permite o 
viteză de deplasare la vale foarte mare, chiar și în cazul unor 
sarcini mari de lucru. 
Construcția grupului W-10 este una modulară, ca pentru toate 
grupurile motoare Wyssen., astfel încât acestea să se preteze 
la diverse cerințe ale utilizatorilor. Dispozitivul de înfășurare 
a cablului trăgator sau a celor de ancorare, precum și alte 
dispositive hidraulice pot fi conectate cu ușurință la grupul 
motor W-10.

Modele

Motoare
• Diesel 13/kW/18CP cu pornire electrică și manulă
• Benzina, 24 kW/35 HP cu pornire electrică
• Motor electric 11 kW

Puterea transmisiei 
• Motor hidraulic 80 ccm 
• Motor hidraulic 100 ccm 
• Motor hidraulic 160 ccm 
• Motor hidraulic în doi timpi (doar pentru versiunea lată)  

Sistemul de frânare 
Frâna de mână:  
• Frână incorporată în motorul hidraulic
• Frână acționând direct pe tobă 
 
Frână opțională: 
• Frână aerodinamică
• Frână centrifugală
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Viteza în cazul motorului electric este cu circa 20% mai mică 
decât în cazul motorului diesel.

Grupul motor 
W-10
Grupul motor W-10 este disponibil și în versiunea 
pentru funicular. În acest caz, grupului motor îi este 
atașatș o roatș motoare și o tobș pentru cârlig.

Principalele dimensiuni pentru 
grupul motor W-10 pentru 
funicular
Lungime 1’700 mm
Lșșime 750 mm
Înalșime (diesel/electric) 820/700 mm
Tobș ø 220 mm
Lșșimea tobei 409 mm

Gretutate totalș 400 kg

Capacitatea tobei
Cablu cu ø 5.0 mm 925 m
Cablu cu ø 6.0 mm 600 m
Cablu cu ø 7.0 mm 475 m
Cablu cu ø 8.0 mm 325 m
Cablu cu ø 9.0 mm 255 m
Cablu cu ø 10.0 mm 230 m

Forțe de tracțiune și viteze pentru 
dispozitivul de tracțiune
Tip de motor hidraulic maxim
80 ccm rapid 2.06 m/s
 607 kg
100 ccm mediu 1.63 m/s
 761 kg
160 ccm puternic 1.02 m/s
 1’224 kg
Viteza în cazul motorului electric este cu circa 20% 
ma micș decât în cazul motorului diesel.

Forțe de tracțiune și viteze pentru 
grupul motor pentru funicular
Identice ca pentru modelul W-10 standard

Grupul motor folosit la instalarea liniilor și la lucrul cu instalații de capacitate mică
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Grație designului simplu, grupul motor W-10 
șenilat poate fi folosit în multiple aplicații în 
silvicultură și exploatări forestiere, precum și în 
construcții.

Acest model este excelent pentru lucrări 
în construcții ce implică folosirea lui pentru 
tractare într-o mare varietate de situații. 

Motorul hidrostatic permite operarea facilă a grupului. O altă 
caracteristică a sa este ușurința cu care se deplasează pe teren 
accidentat, grație șenilelor. Designul și construcția grupului motor 
permit transformarea acestuia în utilaj de transport, prin amplasarea 
unei basculante. 

Dispozitivul de înfașurare a cablurilor sau alte dispositive hidraulice 
pot fi de asemenea conectate la grupul motor W-10 șenilat.

Grupul motor W-10 RK900 șenilat

Principalele dimensiuni ale grupului motor
Lungime  1’975 mm
Lățime  975 mm
Tobă cu  ø  220 mm
Lățime tobă 500 mm
Greutate totală 876 kg

Date tehnice

Construcția modulară permite folosirea individualizată de 
fiecare client în parte, în funcție de nevoi.

Grupul motor 
șenilat cu 
basculantă
Grupul motor W-10/RK900 poate fi convertit în 
basculantă în mai puțin de 10 minute. 

Principalele dimensiuni 
pentru grupul motor șenilat cu 
basculantă

Capacitatea basculantei:   900 kg
Volumul basculantei: 450 litri
Dimesiunea basculantei: 980 mm                                                                                                                                               

Lungime totală:  1’975 mm
Înălțime totală: 1’170 mm
Greutate totală cu basculantă: 835 kg

Date tehnice

Rază de viraj:  Întoarcere în loc
Putere: Flux hidrostatic continuu
Viteză de deplasare
Înainte/înapoi: 0 - 5.2 km/h
Sistem de frânare: Complet automat, 
 electro-hidraulic
Capacitatea rezervorului hidraulic: 8 litri
Sistemul de răcire:  Pe aer 
Batterie: 12V, 30A

Motor

Pruducător: Briggs + Stratton Vanguard
Carburant: Diesel
Cilindri: 2
Putere: 13 kW / 18 CP
Pornire: electrică
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Modele

Motoare
• Diesel 13 kW/18 CP cu pornire electrică și manulă
Puterea transmisiei
• Motor hidraulic 80 ccm
• Motor hidraulic 100 ccm
• Motor hidraulic 160 ccm

Sistemul de frânare
Frâna de mână:
• Frână incorporată în motorul hidraulic
• Frână acționând direct pe tobă 
 
Frână opțională:
• Frână aerodinamică
• Frână centrifugală

Capacitatea tobei pentru cablu 
Cablu cu ø 5.0 mm 1’130 m
Cablu cu ø 6.0 mm 730 m
Cablu cu ø 7.0 mm 580 m
Cablu cu ø 8.0 mm 400 m
Cablu cu ø 9.0 mm 310 m
Cablu cu ø 10.0 mm 280 m

Forțe de tracțiune și viteze pentru 
motorul Briggs&Stratton Vanguard 2 
cilindri 18CP
Tobă Goală mediu Plină
Tip de motor hidr. maxim maxim maxim
80 ccm rapid 1.26 m/s 1.60 m/s 1.94 m/s
 900 kg 700 kg 580 kg
100 ccm mediu 1.01 m/s 1.28 m/s 1.56 m/s
 1’100 kg 886 kg 727 kg
160 ccm puternic 0.63 m/s 0.80 m/s 0.97 m/s
 1’800 kg 1’417 kg 1’169 kg
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Grupul motor perfect pentru lucrări în contrucțiis
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Grație construcției din duraluminiu de calitate 
superioară, grupul motor Wyssen poate fi folosit 
cu succes într-o mare varietate de aplicații din 
silvicultură și exploatări forestiere, precum și din 
sectorul de construcții. Este folosit în principal 
ca grup de acționare pentru funiculare forestiere 
și pentru tractarea la deal a unor utilaje de mari 
dimensiuni, precum și pentru transportul în circuit 
închis a unor materiale. În acest ultim caz, se 
folosește de obicei cu un cabestan.

Sania grupului, prevăzută cu șine înguste sau largi, se pretează 
foarte bine la deplasarea pe orice tip de teren, din acest motiv 
grupul fiind folosit cu succes la tractarea în amonte a unor alte 
utilaje. Dispozitivul de ghidare amplasat în partea din față servește 
la deplasarea sigură și evitarea obstacolelor din teren, în timp 
de dispozitivul din partea din spate previne alunecarea în spate. 
Diametrul mare al tobei garantează o durată de folosință foarte mare.
Folosind o singură manetă, sunt ajustate viteza, forța de tracțiune și 
sensul de rotire a tobei, în funcție de diferite condiții din teren.
În acest mod, sarcinile de lucru pot fi tractate, ridicate, transportate 

Grupurile motoare W30 și W40

Forțe de tracțiune și viteze pentru  
grupul motor  W-30/74
 Toba goală  Toba mediu  Toba plină  
Cutie de viteze model A  9.42 m/s 11.30 m/s 13.19 m/s
 2’980 kg 2’555 kg 2’129 kg
Cutie de viteze model B 8.29 m/s 9.95 m/s 11.61 m/s
 3’500 kg 3’000 kg 2’500 kg
Cutie de viteze model C 7.86 m/s 9.43 m/s 11.01 m/s
 3’690 kg 3’163 kg 2’636 kg
Cutie de viteze model D 6.92 m/s 8.30 m/s 9.69 m/s
 4’192 kg 3’593 kg 2’994 kg

Date tehnice

la deal și coborâte la punct fix. Transportul la vale se face, în 
mod normal, folosind frâna aerodinamică. Această frână de 
mare eficiență și fără uzură permite coborârea rapidă și sigură 
a unor sarcini cu greutate mare.
Grupurile motoare Wyssen au o construcție modulară, astfel 
încât să poată fi adaptate la diferite aplicații și cerințe ale unor 
clienți diferiți. 
Toate piesele de schimb sunt disponibile în stoc.

Cutie de viteze model E * 6.09 m/s 7.30 m/s 8.53 m/s
 4’762 kg 4’082 kg 3’402 kg
Cutie de viteze model F 5.78 m/s 6.93 m/s 8.09 m/s
 5’023 kg 4’305 kg 3’588 kg
Cutie de viteze model G 5.08 m/s 6.10 m/s 7.12 m/s
 5’522 kg 4’733 kg 3’944 K
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* Model standard

Principalele dimensiuni ale 
grupului motor
  W-30/74 W-40/74
Lungime  2’900 mm 2’900 mm
Lățime 1’175 mm 1’175 mm
Înalțime  1’220 mm 1’220 mm
Tobă cu  ø   476 mm 480 mm
Lățime tobă  832 mm 832 mm
Greutate totală 1’572 kg 1’680 kg
Capacitatea tobei
   W-30/74 W-40/74
Cablu cu ø 9.0 mm  1’960 m  3’250 m
Cablu cu ø 9.5 mm  1’880 m  2’740 m
Cablu cu ø 10.0 mm  1’630 m  2’580 m
Cablu cu ø 10.5 mm  1’390 m  2’300 m
Cablu cu ø 11.0 mm  1’340 m  2’030 m
Cablu cu ø 12.0 mm  1’110 m  1’850 m
Cablu cu ø 13.0 mm  890 m  1’480 m
Cablu cu ø 14.0 mm  840 m  1’250 m
Cablu cu ø 15.0 mm  675 m  1’080 m
Cablu cu ø 16.0 mm  604 m  1’000 m

Forțe de tracțiune și viteze pentru  
grupul motor W-40/74
 Toba goală  Toba mediu  Toba plină  
Cutie de viteze model A  8.19 m/s 10.64 m/s 13.10 m/s
 3’544 kg  2’880 kg 2’215 kg
Cutie de viteze model B 7.20 m/s 9.36m/s 11.53 m/s
 4’025 kg 3’270 kg 2’515 kg
Cutie de viteze model C 6.83 m/s 8.88 m/s 10.93 m/s
 4’245 kg 3’449 kg 2’653 kg
Cutie de viteze model D 6.02 m/s 7.82 m/s 9.62 m/s
 4’823 kg 3’918 kg 3’014 kg
Cutie de viteze model E * 5.30m/s 6.84 m/s 8.47 m/s
 5’478 kg 4’450 kg 3’423 kg
Cutie de viteze model F 5.02 m/s 6.53 m/s 8.03 m/s
 5’780 kg 4’696 kg 3’612 kg
Cutie de viteze model G 4.42 m/s 5.75 m/s 7.07 m/s
 6’565 kg 5’334 kg 4’103 kg

* Model standard

Modele W-40
Motoare
• Deutz turbo diesel 4 cilindri 55 kW/75CP4 
• Motor electric 

Puterea transmisiei
• Motor hidrostatic, cu variator continuu
• Cutie de viteze mecanică cu 6 trepte și marșarier 
• Cu cuplaj turbo (cu cutia în 6 trepte)

Sistemul de frânare
Frâna de mână: 
• Sabot de frână incorporat direct în tambur, cu  
 0,7 m2 de suprafață de frânare.
Frână opțională: 
• Frână aerodinamică 
• Frână electrică Eddy 
• Frănâ cu arc tensionat hidraulic 

Opțiuni și accesorii

• Sanie cu șine largi
• Dispozitiv electronic pentru distanță
• Protecție impotriva împroșcării
• Husă de protecție
• Trusă de scule
• Dispozitiv de suspensie
• Dispozitiv Unimat (pentru lucrul în circuit  
 închis)
• Dispozitiv Becorit (pentru lucrul în circuit  
 închis)
• Roată cu rulment pentru frâna aerodinamică
• Dispozitiv de ghidare a cablului de   
 autotractare a grupului
• Dispozitiv de supraplin la ulei
• Dispozitiv de siguranță pentru cablul trăgător
• Dispozitiv de control radio cu system   
 automatic de ghidare
• Cabină pentru mecanic
• Trailer pentru transport
• Cutie de viteze cu răcire pe ulei
• Etc.

Sursa de putere pentru exploatări forestere și construcții
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Grupurile motoare W-40, controlate electronic, 
excelează prin performanța ridicată și 
greutatea redusă. Sunt construite special 
pentru transportul sarcinilor grele în amonte 
sau în aval, pe distanțe lungi. Grupul motor 
W-40/102CP se distinge în special prin 
greutatea redusă, de doar 1690 kg.

Ambele grupuri motoare pot fi demontate 
cu ușurință în două subcomponente (șasiu 

și motor), astfel încât să poată fi transportate cu elicoptere de 
mici dimensiuni. Șasiul este identic cu cel al grupurilor motoare 
W-40 convenționale. Grupul motor W-40/102CP este acționat  de 
un puternic motor VW turbodiesel, iar grupul motor W-40/175CP 
de un motor Deutz turbodiesel în 4 cilindri, prevăzut cu un motor 
hidraulic Rexroth. În comparație cu modelul W-40 convențional, 
ambele grupuri motoare noi deplasează sarcini grele cu viteze 
substanțial mai mari. Grupurile au capacitate mare de înfășurare a 
cablului trăgător pe tambur, fiind folosite cu precădere în exploatări 
forestiere și construcții. La fel ca toate grupurile motoare Wyssen, și 

acestea pot fi folosite pentru realizarea unor circuite închise pentru 
transportul mărfurilor. Construcția modulară permite personalizarea 
grupurilor motoare în funcție de cerințele diverșilor utilizatori. 
Grupurile motoare ce beneficiază de control electronic sunt dotate 
cu sistemul de control Wyssen și cu un ecran color. Poziția în 
teren a stațiilor de trecere și a pozițiilor de încărcare/descărcare 
pot fi introduse cu ușurință în program, astfel încât căruciorul să 
încetinească automat atunci când trece peste suporți și să se 
oprească automat în punctele terminus ale liniei de funicular. 
Pentru utilizări speciale, grupurile motoare pot fi acționate cu un 
sistem de control la distanță, special conceput.

Tractive forces and speeds (W-40/175)
 Toba goală   Toba mediu  Toba plină
Cutie de viteze model A 9.82 m/s 12.77 m/s 15.72 m/s
 4’866 kg 3’953 kg 3’041 kg
Cutie de viteze model B  8.64 m/s 11.24 m/s 13.83 m/s
 5’526 kg 4’491 kg 3’454 kg
Cutie de viteze model C  8.20 m/s 10.65 m/s 13.14 m/s
 5’830 kg  4’736 kg 3’643 kg
Cutie de viteze model D  7.22 m/s 9.38 m/s 11.54 m/s
 6’622 kg 5’380 kg 4’139 kg
Cutie de viteze model E  6.35 m/s 8.26 m/s 10.16 m/s
 7’524 kg 6’113 kg 4’702 kg
Cutie de viteze model F  6.02 m/s 7.82 m/s 9.63 m/s
 7’935 kg 6’423 kg 4’910 kg

Grupurile motoare W-40/102CP și 
W-40/175CP

Principalele dimensiuni ale 
grupului motor W-40
  W-40/102 W-40/175
Lungime  3’990 mm 3’450 mm
Lățime 1’335 mm 1’335 mm
Înalțime 1’360 mm 1’360 mm
Tobă cu ø 480 mm 480 mm
Lățime tobă 832 mm 832 mm
Greutate totală 1’690 kg 2’490 kg
Capacitatea tobei
   W-40/102  W-40/175
Cablu cu ø 9.0 mm  3’250 m  3’250 m
Cablu cu ø 9.5 mm  2’740 m  2’740 m
Cablu cu ø 10.0 mm  2’580 m  2’580 m
Cablu cu ø 10.5 mm  2’300 m  2’300 m
Cablu cu ø 11.0 mm  2’030 m  2’030 m
Cablu cu ø 12.0 mm  1’850 m  1’850 m
Cablu cu ø 13.0 mm  1’480 m  1’480 m
Cablu cu ø 14.0 mm  1’250 m  1’250 m
Cablu cu ø 15.0 mm  1’080 m  1’080 m
Cablu cu ø 16.0 mm  1’000 m  1’000 m

Date tehnice
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Cutie de viteze model G * 5.30 m/s 6.89 m/s  8.48 m/s
 9’015 kg 7’324 kg 5’633 kg

* Model standard

Forțe de tracțiune și viteze pentru grupul 
motor W-40/102

 Toba goală   Toba mediu  Toba plină
Cutie de viteze model A  9.25 m/s 12.02 m/s 14.80 m/s
 3’544 kg  2’880 kg 2’215 kg
Cutie de viteze model B 8.13 m/s 10.57 m/s 13.02 m/s
 4’025 kg 3’270 kg 2’515 kg
Cutie de viteze model C 7.72 m/s 10.03 m/s 12.35 m/s
 4’245 kg 3’449 kg 2’653 kg
Cutie de viteze model D 6.79 m/s 8.83 m/s 10.87 m/s
 4’823 kg 3’918 kg 3’014 kg
Cutie de viteze model E * 5.98 m/s 7.73 m/s 9.57 m/s
 5’478 kg 4’450 kg 3’423 kg
Cutie de viteze model F 5.67 m/s 7.37 m/s 9.07 m/s
 5’780 kg 4’696 kg 3’612 kg
Cutie de viteze model G 4.99 m/s 6.49 m/s 7.99 m/s
 6’565 kg 5’334 kg 4’103 kg

* Model standard

Design

Motoare
• VW turbo diesel în 4 cilindri, 75 kW / 102 CP, cu  
 răcire pe apă și intercooler cu filtru de particule
• Deutz turbo diesel în 4 cilindri, 129 kW / 175 CP

Transmisia
• Motor hidrostatic Rexroth

Sistemul de frânare
Frâna de mână
• ferodouri incorporate direct în tambur, cu 0,7 m2  
 suprafață de frânare

Frână de lucru opțională
• frână aerodinamică
• frână electrică Eddy
• frână cu arc acționat hidraulic

Opțiuni și accesorii
• Sanie cu șine largi
• Husă de protecție
• Trusă de scule
• Dispozitiv Unimat (pentru lucrul în circuit  
 închis)
• Dispozitiv Becorit (pentru lucrul în circuit  
 închis)
• Roată cu rulment pentru frâna aerodinamică
• Dispozitiv de ghidare a cablului de   
 autotractare a grupului
• Dispozitiv de supraplin la ulei
• Dispozitiv de siguranță pentru cablul trăgător
• Dispozitiv de control radio cu sistem   
 automatic de ghidare
• Cabină pentru mecanic
• Trailer pentru transport
• Cutie de viteze cu răcire pe ulei
• etc.

Instalații moderne de mare de putere pentru sectorul forestier și cel de construcții
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Grupul motor W-90 este folost cu 
preponderență pe șantierele de construcții 
unde este necesară deplasarea unor sarcini 
de mare tonaj. Atunci când este prevăzut cu un 
cabestan, poate fi folosit și pentru transportul 
materialelor în circuit închis. Cabestanul sau 
orice altă roată de tracțiune pot fi montate/
demontate cu ușurință. 

Grupul W-90 este echipat cu un motor Deutz turbo diesel în 4 cilindri 
de 129 kW, sau cu un motor Deutz turbo diesel in 6 cilindri de 194 
kW, ambele cu răcire pe ulei. Grupul este ideal pentru angrenarea 
căruciaorele motorizate MSK2 și MSK3, precum și a cărucioarelor 
cu sau fără benă pentru transportul materialelor, în general pentru 
sarcini de mare tonaj. Datorită tobei mai mari, W-90 are o capacitate 
mult mai mare decât modelele W-30 și W-40. Grupul motor W-90 
este echipat cu același sistem modern de control automatic ca și 
modelul W-40/175.

În plus, există un cuplaj extern pentru alimentarea cu motorină 
de la o sursă externă. 
Construcția modulară permite adaptarea la utilizări variate, în 
funcție de nevoile utilizatorilor.

Grupul motor W-90

Principalele dimensiuni ale 
grupului motor W-90
  W-90/175 W-90/263
Lungime  3’450 mm 3’450 mm
Lățime  1’550 mm 1’550 mm
Înalțime  1’360 mm 1’360 mm
Tobă cu ø  484 mm 484 mm
Drum Lățime  1’152 mm 1’138 mm
Greutate totală  2’770 kg 2’900 kg
Capacitatea tobei 
   W-90/175  W-90/263
Cablu cu ø 9.5 mm 3’830 m ca. 3’830 m
Cablu cu ø 10.0 mm 3’320 m ca. 3’320 m
Cablu cu ø 10.5 mm 3’200 m ca. 3’200 m
Cablu cu ø 11.0 mm 2’830 m ca. 2’830 m
Cablu cu ø 12.0 mm 2’560 m ca. 2’560 m
Cablu cu ø 13.0 mm 2’050 m ca. 2’050 m
Cablu cu ø 14.0 mm 1’730 m ca. 1’730 m
Cablu cu ø 15.0 mm 1’680 m ca. 1’680 m
Cablu cu ø 16.0 mm 1’390 m ca. 1’390 m
Cablu cu ø 18.0 mm 1’110 m ca. 1’110 m

Forțe de tracțiune și viteze pentru grupul motor 
W-90/175 + W-90/263
 Toba goală  Toba mediu  Toba plină
Cutie de viteze model A  9.82 m/s 12.77 m/s 15.72 m/s
 4’866 kg  3’953 kg 3’041 kg
Cutie de viteze model B 8.64 m/s 11.24 m/s 13.83 m/s
 5’526 kg 4’491 kg 3’454 kg
Cutie de viteze model C 8.20 m/s 10.65 m/s 13.14 m/s
 5’830 kg 4’736 kg 3’643 kg
Cutie de viteze model D 7.22 m/s 9.38 m/s 11.54 m/s
 6’622 kg 5’380 kg 4’139 kg
Cutie de viteze model E 6.35 m/s 8.26 m/s 10.16 m/s
 7’524 kg 6’113 kg 4’702 kg
Cutie de viteze model F 6.02 m/s 7.82 m/s 9.63 m/s
 7’935 kg 6’423 kg 4’910 kg

Date tehnice Sistem de control de 
ultimă generație
Grupul motor W-90 este echipat cu un sistem de control 
patentat de către Wyssen. Sistemul poate fi operat în mod 
automat sau semiautomat.

Modele W-90
Motoare
• Deutz turbo diesel 4 cilindri 129 kW/175CP cu  
 răcire pe aer
• Deutz turbo diesel 6 cilindri 194 kW/263CP cu  
 răcire pe aer 
• Motor electric

Puterea transmisiei 
Motor hidrostatic, cu variator continuu

Sistemul de frânare
Frâna de mână: 
• Frână cu ferodouri montată direct în tobă 
 
Frână opțională: 
• Frână aerodinamică 
• Frână electrică Eddy 
• Frănâ cu arc tensionat hidraulic 

Opțiuni și accesorii
• Sanie cu șine largi
• Dispozitiv electronic pentru distanță
• Protecție impotriva împroșcării
• Husă de protecție
• Trusă de scule
• Dispozitiv de suspensie
• Dispozitiv Unimat (pentru lucrul în circuit  
 închis)
• Dispozitiv Becorit (pentru lucrul în circuit  
 închis)
• Roată cu rulment pentru frâna aerodinamică
• Dispozitiv de ghidare a cablului de   
 autotractare a grupului
• Dispozitiv de supraplin la ulei
• Dispozitiv de siguranță pentru cablul trăgător
• Dispozitiv de control radio cu system   
 automatic de ghidare
• Cabină pentru mecanic
• Trailer pentru transport
• Cutie de viteze cu răcire pe ulei
• Etc.
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Cutie de viteze model G * 5.30 m/s 6.89 m/s 8.48 m/s
 9’015 kg 7’324 kg 5’633 kg

* Model standard

Soluția pentru sarcini de mare tonaj



1716

W-200 este cel mai mare și mai puternic model 
de grup motor din gama pe care o realizăm. 
Este special destinat aplicațiilor ce necesita 
distanțe de transport foarte mari și sarcini 
foarte grele.  Grupul este disponibil du diferite 
tipuri de motoare diesel sau electrice. 

Grupul este prevăzut cu o frână controlată 
hidraulic montată în tobă, prevazută cu un arc 

cu rezistență la rupere de până la 15 tone. Frâna tip eddy de mare 
randament dezvoltă forțe de frânare cuprinse între 400 și 2000 CP, 
fiind posibilă ajustarea ei în permanență în timpul lucrului. Cutia de 
viteze și vana externă de pe tobă sunt lubricate prin intermediul unui 
sistem de lubricare automat cu semnalizator luminos.

Toba foarte mare, cu diametru de 996 mm reduce uzura atunci 
cand sunt înfășurate cabluri cu mungimi si diametre mari. Ca toate 

Grupul motor destinat pentru a face față condițiilor extreme

Principalele dimensiuni ale 
grupului motor W-200
Lungime   4’900 mm
Lățime   2’300 mm
Înalțime   1’600 mm
Tobă cu ø   966 mm
Lățime tobă  1’545 mm
Greutate totală   ca. 6’800 kg

Capacitatea tobei
Cablu cu ø 16.0 mm    3’640 m
Cablu cu ø 18.0 mm   2’960 m
Cablu cu ø 20.0 mm   2’390 m
Cablu cu ø 22.0 mm    1’920 m
Cablu cu ø 25.0 mm    1’730 m

Forțe de tracțiune și viteze
 Toba goală  Toba mediu  Toba plină
Treapta 1 de viteze înainte 0.90 m/s 1.05 m/s 1.20 m/s
 13’500 kg  11’500 kg 10’200 kg
Treapta 2 de viteze înainte 1.20 m/s 1.40 m/s 1.60 m/s
 10’000 kg  8’700 kg 7’600 kg
Treapta 3 de viteze înainte 1.70 m/s  1.95 m/s 2.25 m/s
 7’100 kg 6’100 kg 5’350 kg
Treapta 4 de viteze înainte 2.25 m/s 2.60 m/s 3.00 m/s
 5’350 kg 4’600 kg 4’000 kg
Treapta 5 de viteze înainte 2.80 m/s 3.30 m/s 3.75 m/s
 4’250 kg 3’650 kg 3’200 kg
Treapta 6 de viteze înainte 3.75 m/s 4.35 m/s 4.95 m/s
 3’200 kg 2’800 kg 2’400 kg
Treapta 7 de viteze înainte 5.30 m/s 6.20 m/s 7.05 m/s
 2’250 kg 1’950 kg 1’700 kg
Treapta 8 de viteze înainte 7.05 m/s 8.20 m/s 9.35 m/s
 1’700 kg 1’450 kg 1’300 kg

Date tehnice

grupurile motoare Wyssen, și modelul W-200 este prevazut cu o 
frțna cu mare suprafață de contact a ferodourilor direct în tamburul 
tobei, cu o suprafață de frânare de 1,6 m2. 

Grupul W-200 este folosit cu preponderență împreună cu 
cărucioarele motorizate MSK2 și MSK3, pentru lungimi și greutăți 
foarte mari.

Forțe de tracțiune și viteze
 Toba goală Toba mediu  Toba plină
Treapta 1 de viteze înapoi  1.35 m/s 1.55 m/s 1.80 m/s
 8’900 kg 7’700 kg 6’700 kg
Treapta 2 de viteze înapoi 2.55 m/s 2.95 m/s 3.35 m/s
 4’750 kg 4’100 kg 3’600 kg
Treapta 3 de viteze înapoi 4.25 m/s 4.95 m/s 5.60 m/s
 2’800 kg 2’400 kg 2’100 kg
Treapta 4 de viteze înapoi 8.00 m/s 9.25 m/s 10.60 m/s
 1’500 kg 1’300 kg 1’100 kg
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Modele W-200
Motoare
• Diverse motoare diesel
• Motor electric

Puterea transmisiei 
• Cutie de viteze manuală cu 8 trepte înainte și  
 4 înapoi
• Motor hidrostatic, cu variator continuu 

Sistemul de frânare
Frâna de mânș: 
• Frână cu ferodouri montată direct în tobă
Frânș opșionalș: 
• Frână aerodinamică 
• Frână electrică Eddy 
• Frănâ cu arc tensionat hidraulic 

Opțiuni și accesorii
• Sanie cu șine largi
• Dispozitiv electronic pentru distanță
• Protecție impotriva împroșcării
• Husă de protecție
• Trusă de scule
• Dispozitiv de suspensie
• Dispozitiv Unimat (pentru lucrul în circuit  
 închis)
• Dispozitiv Becorit (pentru lucrul în circuit  
 închis)
• Roată cu rulment pentru frâna aerodinamică
• Dispozitiv de ghidare a cablului de   
 autotractare a grupului
• Dispozitiv de supraplin la ulei
• Dispozitiv de siguranță pentru cablul trăgător
• Dispozitiv de control radio cu system   
 automatic de ghidare
• Cabină pentru mecanic
• Trailer pentru transport 
• Cutie de viteze cu răcire pe ulei
• Etc. 

Grupul motor W-200
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Model V-400 V400/M/2 V400/3 V550/M/2 V600/M/2/1000 V600/M/3/2012 V600/M/3/1000/B10 V850/M/3/2012 V1000/M/3
Cablu purtător - lungime 400 m 400 m 400 m 550 m 830 m 600 m 1’000 m 850 m 1’100 m 
Cablu purtător - diametru 17 mm 17 mm 17 mm 18 mm 22 mm 20 mm 22 mm 22 mm 24 mm 
Forța de tracțiune în cablul purtător 7 t 7 t 7 t 8.4 t 11 t   11 t 13.3 t 13 t 18 t 
Cablu purtător - viteza de tragere 1.4 m/s 1.4 m/s 1.4 m/s 1.2 m/s 1.2 m/s 0.9 m/s 1.2 m/s 1 m/s 1.5 m/s
Cablu trăgător - lungime 400 m 400 m 400 m 550 m 900 m 650 m 1’100 + Magazin 600 m 850 m 1’100 m 
Cablu trăgător - diametru 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 12 mm 11 mm 12 mm 12 mm 13 mm 
Forță de tracțiune în cablul trăgător 2.1 - 3.1 t 2.1 - 3.1 t 2.1 - 3.1 t 2.2 - 3.4 t 3.2 - 5.6 t 2.6 - 3.8 t 3.8 - 5.7 t 3.9 - 5.84 t 5 - 6.1 t
Cablu trăgător - viteza de tragere 3 - 4,5 m/s 3 - 4.5m/s 3 - 4.5 m/s 4 - 5 m/s 4 - 6 m/s 4.8 - 7 m/s 5.1 - 7.8 m/s 6.3 - 8.6 m/s 4.7 - 6.1 m/s 
Cablu de retur - lungime - - 900 m - -   1’400 m 2’000 m 1’800 m 2’000 m 
Cablu de retur - diametru - - 9 mm - -   10 mm 11 mm 11 mm 12 mm 
Forța de tracțiune în cablul de retur - - 2.1-3.1 t - -   2.6-3.8 t 3.3 - 5.4 t 3.9 - 5.84 t 5 - 6.1 t 
Cablu de retur - viteza de tragere - - 3-4 m/s - -   4.8 - 7m/s 5.1 - 7.8 m/s 6.3 - 8.6 m/s 4.7 - 6.1 m/s 
Grup motor pentru montaj La cerere La cerere La cerere La cerere La cerere Inclus Inclus Inclus Inclus
Cablu de montaj - lungime 1’400 1’400 1’400 1’400 1’400 1’800 m 2’000 m 1’800 m 2’100 m
Cablu de montaj - diametru 5 5 5 5 5   6 mm 5 mm 6 mm 6mm
Forță de tracțiune în cablul de montaj 1.1 - 1.4 t 1.1 - 1.4 t 1.1 - 1.4 t 1.1 - 1.4 t  1.1 - 1.4 t  1.1 - 1.4 t 1.1 - 1.4 t 1.1 - 1.4 t 1.8 - 2.5 t
Cablu de montaj - viteză 2 Speed 2 Speed 2 Speed 2 Speed 2 Speed 3.9 - 4.8 m/s 2 Speed 3.9 - 4.8m/s 5.6 - 8 m/s

Cablu de ancorare 4x70 m ø14 mm 5x70m ø14 mm 5x70 m ø14 mm 4x60 m ø14 mm 4x80 m ø16 mm 4x80 m ø16 mm 4x80 m ø18 mm 4x80 m ø18mm 5x90 m ø18 mm 
           5x70 m ø20 mm
Motor diesel - 89kW - 104 kW 104 kW 134kW 177 kW 177 kW Camion
Pilon - înălțime 10 m 10 m 10 m 9 m 12.5 m 12.5 m 12.5 m 12.5  17m Camion  ~17 m 
Pilon - lățime 1.5 m 1.5 m 1.5 m 2.3 m 2.1 m În funcție de construcție 2.3 m În funcție de construcție Camion (2.5 m) 
Pilon - lungime 0.8 m 1.8 m 0.8 m 5.8 m 5 m  În funcție de construcție 4.7 m În funcție de construcție Camion (10.5m)
Înălțime (în poziție de transport) 3.4 m 3.4 m 3.4 m 3 m 3.5 m În funcție de construcție 3.45 m În funcție de construcție Camion (4 m) 
Greutate, incluzând cablurile 3.8 t 5.2 t 5.1 t 8 t 11 t  12 t 19 t În funcție de construcție În funcție de camion
Montat pe: Tractor Tractor pentru Tractor Dispozitiv suport Dispozitiv suport Dispozitiv suport /  Șenilat Dispozitiv suport /  
 Camion transport      Șenilat  Șenilat / Camion

Înființaț in 1979, producătorul Italian de 
instalații mobile cu cabluri Valentini beneficiază 
de o facilitate de producție de dimensiuni 
medii, iar din 1987 colaborează cu firma 
Wyssen, care îl reprezintă pe anumite piețe.

Instalațiile Valentini sunt extrem de robuste, 
sigure și de mare fiabilitate, ușor de folosit și 
întreținut, beneficiind de ultimele programe 

de control electronic ce conferă economie în operare.  Gama de 
produse cuprinde instalații cu lungimi ale cablului de la 400 m la 
1500 m și sarcini de lucru de până la 6500 kg, montate pe un turn 
telescopic amplasat pe un tractor, camion sau excavator.

Structura companiei și utilajele din dotare permit soluționarea unor 
cerințe diverse și personalizate pentru diferiți clienți.

Grație cercetării continue și a contactului permanent cu clienții ce 

Instalația mobilă Valentini

Date tehnice

furnizeaza un feedback consistent, instalațiile mobile Valentini 
sunt într-un permanent proces de îmbunătățire.

După mulți ani de colaborare fructoasă, astăzi suntem capabili 
să furnizăm cea mai mare parte a pieselor de schimb direct 
din depozitul nostru de la Reichenbach.

Instalația mobilă 
cu cabluri V-400 
Avantaje
• Varianta cu 2 tobe (cablu purtător și cablu  
 trăgător)
• Ansamblu cu 3 puncte de susținere pe tractor  
 (min. 100CP)
• Pompă hidraulică (Rexroth); toate troliile cu  
 propriile motoare hidraulice
• Turn înclinabil, înălțime totală 10 m (în poziție  
 de transport, aproximativ 3,3 m)
• Telecomandă cu 20 m de cablu
• Control radio la cerere
• Timp scurt de montaj
• Costuri de întreținere reduse
• Ocupă puțin spațiu
• Ușor de manevrat în teren accidentat
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Căruciorul extrem de compact și controlat 
prin radio este folosit în special la liniile foarte 
lungi sau în cazul instalațiilor cu pilon. Șasiul 
căruciorului este realizat din oțel înalt aliat, de 4 
ori mai rezistent decât oțelul convențional.

Șasiul căruciorului este realizat din oțel superior, 
de patru ori mai rezistent decât oțelul obișnuit.
Grație controlului radio, deservantul din pădure 
poate bloca căruciorul pe cablul purtător în 

Avantaje

Comparativ cu cărucioarele convenționale:
• Căruciorul coboară singur chiar și pe teren orizontal
• Blocarea/deblocarea de pe cablul purtător se face prin   
 control  radio, iar desfășurarea cablului trăgător începe   
 automat
• Pompa este reglată din puterea motorului, iar    
 desfășurarea cablului începe întotdeauna la putere   
 maximă
• Cablul trăgător este în permanență în tensiune, asfel   
 încât înfășurarea pe toba grupului motor se face ușor și   
 uniform
• Ricarea mai rapidă a sarcinii, datorită unei lungimi mai   
 mici de cablul în fleșă

poziție exactă acolo unde este necesar. 
Procesul de desfășurare a cablului trăgător începe în mod automat 
(nu mai necesită nicio altă comandă radio). Sistemul de blocare al 
cablului trăgător permite deplasarea căruciorului pe cablul purtător în 
timp de sarcina este coborâtă sau ridicată, permițănd deplasarea la 
un nouă poziție și reblocarea pe cablul purtător. Acest lucru permite 
o mai facilă colectare din lateral a buștenilor și ajută la prevenirea 
prejudicierii arborilor rămași în pădure.

Odată cârligul de sarcină intrat în dispozitivul său din cărucior, 

Slackpuller

• Operabil prin radio
• Poate fi adaptat la stațiile radio existente la funicularele   
 mobile
• Se inchide automat după o perioadă în care nu este folosit
• Blocarea prin control radio în timpul unei curse presatată nu  
 mai este posibilă
• Oprirea automată de urgență în cazul în care viteza maxim  
 admisă este depășită
• Ecran de setare a parametrilor
• Toți parametrii pot fi ajustați individual (viteza, timpul de   
 blocare, timpul de așteptare)
• Ecran de afișare a nivelului bateriei
• Interfață CAN-Bus
• Senzor de înclinare 3D incorporat
• Rezistent la umezeală, vibrații și șocuri, datorită    
 componentelor electronice capsulate
• Slot de alimentare asigurat cu șuruburi
• Actualizări ale software-ului și încărcarea de versiuni mai   
 noi, posibil a fi realizate oricând

dispozitivul de blocare pe cablul purtător se deschide automat. 
În timpul deplasării sarcinii, cârligul este asigurat împotriva 
rotației, prevanind astfel lovirea avarierea cablului trăgător.

Slackpuller este disponibil cu sau fără pendul. Pendulul poate 
fi montat cu ușurință, lucru recomandat în cazul lucrului pe 
distanțe lungi.

Căruciorul rulează peste papucii de trecere Wyssen. 
Dispozitivul de siguranță mecanic activează blocarea de 
urgență în cazul în care cablul trăgător se rupe.

Date tehnice

Lungime  1’350 mm
Lățime  660 mm
Înalțime  975 mm
Forță de desfășurare  aprox. 350 kg
Motor diesel Hatz aprox. 7 kW/10 CP
Diametru cablu purtător 16 - 36 mm
Diametru cablu trăgător  9 - 13 mm
Greutatea fără sarcină  ca. 650 kg
Sarcina maximă  3’000 kg

Sistemul de control 
Wyssen FSI 2007
Instalat în grupurile motoare, cărucioarele 
slackpuller și universal, precum și în 
instalația motorizată

Avantaje

Comparativ cu cărucioare cu dispositive integrate de 
ridicare sarcinii: 
• Înălțimea de ridicare nu este limtată, din moment ce nu  
 mai există o toba de cablu în plus
• Forță de ridicare mai mare, datorită tractării directe de  
 către grupul motor
• Ridicare mai rapidă, datorită tractării directe de către  
 grupul motor
• Greutate cu până la 50% mai mică
• Motor de 10CP diesel, cu consum mic și cu impact redus  
 de poluare asupra mediului
• Cablul trăgător nu poate fi avariat prin secționare în tobă
• Scurtarea cablului trăgător nu afectează înălțimea de  
 ridicare
• Daca se rupa cablul trăgător, mecanismul de blocare pe  
 cablul purtător se activează imediat
• Datorită sistemului de blocare pe cablul purtător,   
 caruciorul nu se mișcă din poziție în timpul tractării  
 sarcinii
• Puterea de ridicare a sarcinii este aceeasi (indiferent  
 dacă toba este plină sau goală)
• Rezervorul de motorină ajunge pentru 3 zile lucrătoare,  
 fără realimentare
• Cârligul este asigurat împotriva rotirii
• Tractarea sarcinilor din orice unghi se face fără   
 probleme

Deschide

Vorbește

Blochează

Motor ON / OFF

20
21

Căruciorul motorizat slackpuller este destinat lucrului pe distațe lungi și instalațiilor 
cu pilon

• Nu este necesară oprirea au pornirea dimineața sau  
 seara (standby automatic)
• După blocarea pe cablul purtător, căruciorul slackpuller  
 lucrează complet automat, fără niciun fel de alte   
 comenzi
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Cărucioarele Universal și Universal Compact 
pot fi utilzate pentru instalațiile cu 2 sau 3 
cabluri pentru transportul sarcinilor în amonte, 
în aval sau în plan orizontal. La fel ca toate 
tipurile de cărucioare Wyssen, și modelul 
Universal este realizat din oțel de mare 
rezinstență. Căruciorul Univeral impresionează 
prin lungimea remarcabilă (136 m) a cablului de 
sarcină, în cazul instalațiilor cu cablu de retur 

controlate radio cu stații radio-telefon. Toți parametrii pot fi ajustați 
după cum se dorește, folosind sistemul de control Wyssen (identic cu 
cel folosit în cazul căruciorului Slackpuller). Pentru blocarea pe cablul 
purtător, căruciorul este oprit sau încetinit (viteza mai mica de 2m/s), 
blocțnd în urma apăsării unui buton în stația radio. Din motive de 
siguranță, înainte de coborârea sarcinii, cârligul trebuie ridicat (tras) 
puțin.

de 11 mm. Acest tip de cărucior se utilizează de obicei cu o instalație 
mobilă de mari dimensiuni. Modelul Universal Compact este un 
model identic dar la altă scară de mărime (mai mică), destinat lucrului 
cu instalații mobile de dimensuni mici și medii. Ambele căruciare sunt 
dotate cu câte două sisteme de frânare de siguranță, care blochează 
imediat căruciorul pe cablul de avans sau de retur, în cazul ruperii 
vreunui cablu. Aceste sisteme de siguranță pot fi dezactivate, 
în funcție de tipul de operațiune. Cărucioarele sunt echipate cu 
dispozitivele de desfășurare automată a cablului de sarcină și sunt 

Căruciorul Universal și 
Universal Compact

Date tehnice

 Universal Universal  
   Compact 
Sarcina maximă 3’000 kg 3’000 kg
Diametru cablu purtător  20 - 36 mm 14 - 32 mm
Diametru cablu trăgător   9 - 13 mm 7 - 13 mm
Diametrul cablului de retur  8 - 13 mm 7 - 12.5 mm
 (Mechanical winding via radio signal) 
Lungime 1’690 mm 1’395 mm
Lățime: 470 mm 444 mm
Înalțime: 1’133 mm 861 mm
Înălțime de ridicare la ø 8 mm 248 m 160 m 
Înălțime de ridicare la ø 9 mm 204 m 130 m 
Înălțime de ridicare la ø 10 mm 167 m 100 m 
Înălțime de ridicare la ø 11 mm 136 m 80 m 
Înălțime de ridicare la ø 12 mm 111 m 60 m
Înălțime de ridicare la ø 13 mm 89 m -
Greutatea fără sarcină  680 kg 560 kg
Sistem de control  Control radio sau conventional                     
 cu cronometru

Avantaje

• Înfășurare mecanică pe tobă de rezervă
• Cârligul coboară automat chiar și în teren orizontal sau la   
 transportul la vale
• Tobă de mare capacitate pentru cablul de retur
• Sunt premise mari înalțimi de coborâre
• Frână de siguranță pentru cablul trăgător și cel de retur
• Semnal de avertizare în cazul a prea puțin sau prea mult cablu pe  
 toba de rezervă
• Operabil prin radio
• Ușor de integrat în lucrul cu instalațiile mobile cu cabluri

Controlul căruciorului din 
stația radio portabilă

Căruciorul are și un dispozitiv de blocare pe 
cablul trăgător, astfel încât poate fi deplasat 
oriunde se dorește cu sarcina pe jumătate 
coborâtă. Dacă cârligul este retras complet, 
dispozitivul de blocare pe cablul purtător se 
deschide automat. Căruciorul este prevăzut cu 
o baterie de 12V/50A de calitate superioară. 
Nivelul de încărcare a bateriei poate fi verificat 
oricand pe ecranul căruciorului.

Toba de rezervă poate fi încărcată oricând în 
timpul coborârii sarcinii. Controlul înfășurării se 
realizează cu un buton adițional de pe stația 
radio. Dacă este prea puțin sau prea mult 
cablu pe tobă, operatorul este atenționat printr-
un semnal de alarmă!

Căruciorul universal este foarte potrivit pentru 
instalațiile mobile cu 2 sau 3 cabluri. 

Dechide

Vorbește

Blochează

Înfășoară

23

Universal

Universal Compact

Căruciorul pentru instalțiile mobile cu 2 sau 3 cabluri
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Acest tip de cărucior este extrem de compact.

Modelul patentat este fabricat din oțel de mare 
rezistență, de patru ori mai rezistent decât 
oțelul obișnuit.

Grație controlului la distanță, operatorul 
poate opri căruciorul în orice locație dorește. 
Sistemul de blocare a cablului trăgător permite 
deplasarea căruciorului în timpul ridicării 

Avantaje
• Extrem de compact și de robust
• Control la distanță cu stație radio
• Blocarea cablului trăgător
• Comutare foarte rapidă
• Frână de siguranță cu blocare automată în  
 cazul ruperii cablului
• Sistemul de control monitorizează viteza de  
 rulare
• Baterie uscată ce permite folosirea timp   
   îndelungat (câteva săptămâni), fără a   
 necesita reîncărcarea
• Pendulul poate fi adăugat oricând

sarcinii, precum și deplasarea la un nou punct și reblocarea pe cablul 
purtător. Aceasta permite colectarea mai ușoară din lateral și evitarea 
prejudiciilor. 
Odată ce cârligul de sarcină s-a retras complet în cărucior, sistemul 
de blocare pe cablul purtător se deschide automat, permițând 
deplasarea căruciorului.

Odată retras în cărucior, cârligul este asigurat împotriva rotirii, 
prevenind avarierea cablului trăgător. Căruciorul se deplasează peste 
papucii de trecere Wyssen.

Frâna de siguranță se activează automat în cazul ruperii 
cablului trăgător. În cazul unui balans foarte puternic ce 
cauzează închiderea sistemului de blocare pe lângă cablu, 
operațiunea de închidere și blocare se repetă automat până la 
oprirea căruciorului.

Căruciorul HY-2

Căruciorul HY-2 pentru instalații cu pilon, dar 
și cu pendul pentru instalațiile pe distanțe 
lungi
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Lungime   900 mm
Lățime   290 mm
Înalțime   800 mm
Presiune hidraulică   100 bar
Cablul purtător   14 – 32 mm
Cablul trăgător   7 – 13 mm
Greutate proprie  ca. 385 kg
Sarcina maximă   3’000 kg

Căruciorul HY-2 
disponibil și cu pendul

Date technice HY-2

• Operabil prin radio 
• Poate fi furnizat cu cronometru convențional (fără  
 control radio)
• Se inchide automat după o perioadă în care nu   
 este folosit 
• Blocarea eronată la trecerea peste vreun papuc   
 este prevenită 
• Blocarea prin control radio în timpul unei curse   
 presatată nu mai este posibilă
• Oprirea automată de urgență în cazul în care viteza  
 maxim admisă este depășită 
• Toți parametrii pot fi ajustați individual (viteza,   
 timpul de blocare, timpul de așteptare) 

• în funcție de modul selectat, este posibilă pornirea/ 
 oprirea motorului diesel, precum și înfășurarea   
 cablului de retur
• Protecție împotriva blocării pe cablu în cazul   
 descărcării bateriei 
• Ecran de afișare a nivelului bateriei
• Rezistent la umezeală, vibrații și șocuri, datorită   
 componentelor electronice capsulate
• Actualizări ale software-ului și încărcarea de   
 versiuni mai noi, posibil a fi realizate oricând

Cărucioarele 
Wyssen Sistemul
de control FSI
Instalat în cărucioarele HY-2, 
HY-4 și HY-7

Căruciorul pentru instalațiile mobile cu cablu
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Căruciorul HY-4 este folosit în mod obișnuit 
pentru funicularele instalate pe distanțe lungi, 
cu aplicabilitate în exploatările forestiere și 
construcții. Este prevăzut cu 5 role de rulare 
pe cablul purtător, ce protejează cablul și fac 
trecerea peste papuci mai ușoară. Pendulul 
pentru sarcină poate fi prevăzut cu un cârlig de 
sarcină de dimensiuni și rezistență mai mari. 
Cârligul de sarcină este incorporat în pendul, 
ceea ce elimină tensiunea din cablul trăgător 

Avantaje
• Model foarte nou, cu foarte puține părți mobile
• Construcție foarte solidă, cu elementele mobile   
 dispose la interior
• Ușor de întreținut și servisat
• Uzură minimă a cablului, datorită celor 4 role de rulare
• Cârligul de sarcină de mari dimensiuni previne   
 avariarea cablului trăgător
• Mult spațiu pentru înfășurarea mai ușoară a cablului  
 trăgător
• Trecere ușoară peste papuci, grație celor 4 role de  
 trecere
• Rulare ușoară peste papuci Wyssen mici sau mari
• Întreg ansamblul este realizat din oțel de mare rezistență
• Siguranțe din crom-molibden previn deraierea de  
 pe cablul purtător, permițând trecerea rapidă peste  
 papuci
• Unghi mare de oscilație a pendulului
• Uzură foarte mică a cablului trăgător, datorită   
 sistemului de blocare special conceput
• Frână de siguranță standard pentru cablul trăgător
• Elemente prinse în șuruburi, ceea ce permite   
 dezasamblarea și asamblarea usoare

pe durata deplasării sarcinii, astfel încât se evită avarierea cablului 
trăgător chiar și atunci când buștenii lovesc solul la viteze de coborâre 
mari, generând șocuri puternice. Este prevenită și posibilitatea rotirii 
sarcinii deplasate, astfel încât se evită avarierea toroanelor cablului. 
Ca si modelul HY-2, căruciorul HY-4 este echipat cu sistemul de 
control Wyssen FSI. Operarea se face de la stația radio prevăzută 
cu butoane speciale pentru diferite comenzi. Dacă se dorește, poate 
fi trecut în modul classic de lucru, cu cronometru setat manual, 
eliminând controlul radio. 

Cărucioarele HY-4 și HY-7

Ambele tipuri de cărucioare pot fi livrate cu 
benă de transport materiale

Lungime   1’270 mm
Lățime   280 mm
Înalțime   900 mm
Putere hidraulică   100 bar
Cablul purtător   16 - 36 mm
Cablul trăgător   9 – 16 mm
Greutate proprie  aprox. 350 kg
Sarcina maximă  4’000 kg

În plus fața de versiunea standard, caruciorul HY-4 poate fi 
dotat cu dispozitive opționale, cum ar fi  carucior adițional, 
bare de transport sau bacuri de blocare pe cablul trăgător. 
(Vedeți opțiunile pe pagina următoare).
Căruciorul HY-7 este identic din punct de vedere tehnic cu 
modelul HY-4, doar că semnificativ mai mare, mai puternic, 
mai rezistent, destinat deplasării unor sarcini de până la 7 
tone, specifice sectorului de construcții. Și acest model este 
disponibil cu bare de transport și cărucior adițional.

Controlul radio la 
distanță
Avantaje
• Blocarea și deblocarea pe cablul purtător cu o   
 simplă apăsare de buton
• Cârligul este eliberat la blocarea pe cablu,   
 atunci când se rulează cu viteză mică
• Nu este necesară tragerea cârligului în    
 pendul, datorita sistemului de blocare pe cablul   
 trăgător,chiar și la tragerea sarcinilor înspre   
 amonte
• Stația radio servește atât pentru comunicare,   
 cât și pentru controlul căruciorului
• Poate fi ajustat la orice model HY-4
• Dispozitivul de deblocare cu cronometru   
 electronic poate fi activat în caz că se întrerupe   
 comunicația prin wireless prin stație
• Previne blocarea pe cablu atunci când viteza   
 de rulare este prea mare
• Previne blocarea pe cablu atunci când bateria   
 este descărcată 

11

Cârlige de sarcină 
pentru HY-4 

Blochează

Vorbește

Deschide 

1 2 3a / 3b 4

Date tehnice pentru HY-4

Date tehnice pentru HY-7
Lungime  1’560 mm
Lățime  390 mm
Înalțime  1’116 mm
Putere hidraulică  100 bar
Cablu purtător  Până la maxim  45 mm
Cablu trăgător Până la maxim 20 mm
Greutate proprie ca. 630 kg
Sarcina maximă   7’000 kg
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Model
1 Cârlig normal Cabluri până la ø 12mm 18 kg
2 Cârlig ușor Cabluri până la ø 12mm 8 kg
3a Cârlig normal Cabluri până la ø 12mm 10 kg
3b Cârlig din aluminiu  Cabluri până la ø 12mm 5 kg
4 Cârlig mare  Cabluri până la ø 16mm 35 kg

Cărucioarele pentru instalații lungi
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În plus față de versiunea standard, căruciorul 
HY-4 poate fi dotat cu numeroase dispozitive 
opționale, încluzând bacuri de blocare pe 
cablul trăgător, motor de acționare, bare de 
transport. Motorul adițional poate fi cuplat/
decuplat foarte rapid, în caz de nevoie. 

Dispozitivul de blocare a cablului trăgător în 
pendul permite deplasarea cu sarcina coborâtă 
la orice înălțime se dorește. Controlul se face 

Bacurile de blocare pot fi montate cu ușurință pe 
căruciorul HY-4.

cu statii radio portabile, iar căruciorul poate fi folosit și cu un motor 
adițional dotat cu bară de conectare și transport. Bacurile de blocare 
din pedul previn uzura cablului trăgător, iar în plus, sarcina este 
blocată în pendul atunci când cțrligul este retras complet în pendul. În 
acest fel, este împiedicată deteriorarea cablului trăgător, chiar și de 
către sarcini foarte mari de bușteni, mai ales in cazul unei deplasări 
rapide în aval. 

Căruciorul adițional cu bară de transport este folosit în special în 
construcții, pentru ridicarea, transportul, coborârea și mișcarea 

Opțiuni pentru căruciorul HY-4

Căruciorul HY-4Z cu dispozitiv de blocare a 
cablului trăgător

unor materiale de mari dimensiuni, cum sunt conductele de 
mare presiune, conductele de gaz, cantități mari de pietriș 
sau ciment. Bara de transport previne răsucirea sarcinii 
deplasate, chiar dacă aceasta este coborâtă și deplasată în 
această poziție pentru un timp. Sarcina este prinsă și blocată 
în ambele cărucioare, fiind astfel dublu asigurată în timpul 
deplasării.

Trailerul pentru 
căruciorul HY-4
Bara de transport este dfisponibila la lungimi de 2,5 
m și 3,5 m.  

Avantaje
• Trailerul este controlat direct de la cărucior
• Siguranță sporită prin folosirea dublei   
 înfășurări atunci când se ridică sau coboară  
 sarcina
• Siguranță sporită pe durata deplasării sarcinii,  
 prin blocarea ei atât în cărucior cât și în trailer
• Capacitate de transport mai mare – 5 tone cu  
 trailerul cu bară
• Sarcini lungi și grele pot fi transportate atât  
 vertical cât și orizontal
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Lungime 1’270 mm
Lățime 280 mm
Înâlțimea dispozitivului de blocare a  
cablului trăgător în pendul  1’010 mm
Putere hidraulică  100 bar
Cablu purtător 16 - 36 mm
Cablu trăgător 9 - 16 mm
Greutate proprie ca. 428 kg
Sarcina maximă 4’000 kg

Date tehnice
Bacurile de blocare

Advantages
• posibilitatea de a coborî sarcina la orice înălțime se  
 dorește

• poziționarea exactă a sarcinlor acolo unde se   
 dorește (de exemplu în cazul conductelor)

• suprafață de blocare mare, ce reduce uzura cablului  
 trăgător

• când cârligul este retras complet, sarcina este   
 prinsă și blocată în pendul (uzură minimă pe cablu)

• unghi mare de înclinare a pendulului

Căruciorul adițional și barele de 
transport pentru cărucior HY-7 
sunt disponibile pentru sarcini de 
până la 10 tone.

Căruciorul mutifuncțional
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Cărucioarele motorizate de la Wyssen sunt  
echipate cu un troliu cu capacitate pentru cablu 
și putere de ridicare superioare. Controlul 
prin radio poate fi extins de la 2 la maxim 10 
operatori. Motorul hydrostatic este angrenat 
de un motor diesel. Toba de cablu este blocată 
în timpul staționării prin intermediul unei frâne 
cu arc tensionat hidraulic, precum și cu un 
dispozitiv de blocare suplimentar.

Capacitatea tobei
 MSK 2 MSK 2 DT
Cablu de ø 11.0 mm 240 m 2 x 240 m
Cablu de ø 12.0 mm 200 m 2 x 200 m
Cablu de ø 13.0 mm 160 m 2 x 160 m
Cablu de ø 14.0 mm 150 m 2 x 190 m
Cablu de ø 15.0 mm 125 m 2 x 125 m
Cablu de ø 16.0 mm 115 m 2 x 115 m

Căruciorul motorizat este prevăzut cu un dispozitiv de înfășurare a 
cablului de sarcină, astfel încât acesta este în permanență înfășurat 
tensionat, evitându-se avarierea sa. Pozițiile de minim și maxim de 
pe tobă sunt monitorizate cu senzori. Căruciorul este echipat și cu 
dispozitive speciale anti-deraiere. Căruciorul rulează peste papucii 
Wyssen de 2,5 tone și 5 tone, precum și peste stațiile de unghi 
(atunci cand traseul nu este rectiliniu). Bara de transport de 2,5 m 
poate fi folosită și fără căruciorul trailer.

Căruciorul motorizat
Întreținerea și servisarea căruciorului se fac dintr-una din părțile 
laterale, permițând controlul uleiului, alimentarea cu motorină și 
accesul la panoul de control. Capota motorului este realizată din 
materiale izolante, astfel încât se poate efectua orice intervenție 
rapid și sigur. În cazul transportului unor sarcini foarte grele pe 
distanțe foarte mari, căruciorul poate fi echipat și cu un trailer. În 
funcție de panta terenului, unghiul de înclinare a motorului poate 
fi ajustat prin intermediul unor bolțuri.

Transmițătorul 
radio

Radioul are un ecran cu 4x11 caractere.
Toși parametrii utilajului pot fi ajustași prin intermediul 
transmișștorului radio. Toate datele parametrilor și 
semnale de eroare sunt afișate pe ecran.

Diverși parametri ai utilajului 

• Presiunea hidraulică (maximă și minimă)
• Forța de tracțiune
• Viteza de ridicare
• Viteza per buton
• Viteza de rulare
• Lungimea de rulare
• Temperatura de răcire
• Creșteri ale presiunii
• Viteza motorului
• Timp automat de oprire a motorului

Condiții și mesaje de eroare 

• Starea utilajului
• Presiunea hidraulică
• Viteza motorului
• Orele de funcționare
• Înălțimea de ridicare, în metri
• Mesaje de eroare
• Tensiunea din baterie
• Nivelul motorinei
• Nivelul minim de ulei hydraulic
• Sarcina în tone
• Calitatea transmisiei/recepției
• Starea comutatorului cârligului de sarcină
• Starea înfășurării cablului
• Suprancălzirea uleiului hydraulic
• Schimbă filtrul de aer
• Încarcă stația radio
• Tensiunea din baterie

Alte caracteristici

• Dacă nu avem presiune hidraulică, instalația se oprește   
 automat
• Dacă instalația nu este folosită pe o perioadă mai mare de 5  
 minute, motorul se oprește automat
• Forța de ridicare este stabilită cu precizie din stația radio,   
 evitându-se pericolul supraîncărcării (dacă sarcina este prea  
 mare, troliul cablului de forță se oprește automat)
• În cazul supraîncărcării, coborârea sarcinii este întotdeauna  
 posibilă
• Există posibilitatea montării unor limitatori / indicatori de   
 greutate, astfel încât să se poată determina greutatea   
 încărcată
• La cerere, forța de tractare poate fi limitată folosind limitatori de  
 greutate
• Contorul electronic reduce automat viteza la ridicarea sarcinii,  
 existând un avertisment sonor la distanța de 2 m în partea de  
 sus, astfel încât instalația să poată fi oprită din telecomandă  
 sau folosind un limitator / senzor de capăt
• Instalația motorizată poate fi folosită și fără șasiu
• Șasiul este disponibl și pentru varianta cu două cabluri   
 purtătoare (linie dublă)
• Exisță și șasiu curbat
• Înclinarea barei de transport în cazul instalației MSK 2 DT,  
 precum și distribuția sarcinii sunt monitorizate și limitate (în  
 acest fel, este prevenită ridicarea unor sarcini atașate incorect)

Motorizare
 MSK 2 MSK 2 DT
Tip de motor Deutz 4 cilindri Deutz 4 cilindri
Putere 74 CP / 54 kW 122 CP / 90 kW
Sistem hidraulic Rexroth/Poclain Rexroth/Poclain

Forța de ridicare
 MSK 2 MSK 2 DT
Direct  Până la 4 t 2 x 4 t
2 înfășurări Până la 8 t 2 x 8 t 
  (max. 12 t)
4 înfășurări cu trailer Până la 16 t 
Viteza de ridicare când:  
Toba plină  2.2 m/s 2.2 m/s
Toba goală  1.5 m/s 1.5 m/s

Motorised skyline crane main dimensions
 MSK 2 MSK 2 DT
Lungime  2’935 mm 3’585 mm
Lățime 673 mm 950 mm
Înalțime dep. de cărucior dep. de cărucior
Tobă cu ø  470 mm 470 mm
Greutate totală  ca. 1’200 kg* ca. 1’900 kg*
* Depinde de cărucior

Date tehnice
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MSK 2 DT

Tamburii instalației MSK 2 DT pot fi acționați fie simultan, 
fie individual, astfel încât sarcini de tipul tuburilor și 
conductelor să poată fi aliniate în funcție de panta terenului. 
De asemenea, containere conținând bucăți mari de piatră 
pot fi golite cu ușurință prin rabatare..

Mai multă forță de tracțiune, mai multă capacitate, performanță mai mare
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Este excelent pentru transportul unor bunuri 
materiale către ferme, cabane alpine, case 
de vacanță, șantiere de construcții, zone de 
protecție împotriva avalanșelor, perimeter de 
plantare a arborilor, situri arheologice, puncte de 
pază, livezi, vii, etc.
Foarte ușor de operat!
Pentru deplasarea la deal sau la vale, doar 
pornești motorul și bagi în viteză. Căruciorul se 

deplasează până la cealaltă stație de unul singur, se oprește singur 
și cuplează frână la contactul cu tampoanele de protecție de la 
capetele liniei. Transportul pasagerilor este strict interzis!
In cazul acestei instalații, pot fi folosiți oricâși suporți sunt necesari. În 
plus, instalarea se poate face pe un teren accidentat, ce alternează 
suișurile cu coborâșurile. Acest tip de funicular este independent de 
forța gravitașională!
Prin intermediul clemei de ancorare, instalarea funicularului se face 
foarte repede și ușor. 

Funicularele monocablu 
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 MES 200 MES 400 MES 500HY/2
Sarcina maximă  200 kg 400 kg 500 kg
Greutate proprie  ca. 263 kg 575 kg 455 kg
Cablul  ø 11 mm 6x19 ø 16 mm 6x31 ø 20 mm
Viteza de rulare  0.7 m/s 0.7 m/s 0.7 m/s
Motor diesel  9.5 kW/13 CP 13 kW/18 CP 9.5kW/13 CP
 3’600 U/min 3’600 U/min 3’600 U/min
Pantă maximă 100% 100% numai pe orizontală
Dimensiunile plăcii de transport (cm) 135x75x75 200x86x100 200x86x100

Date tehnice
Avantaje MES 200 / 400
• Ușor de folosit
• Costuri mici de operare
• Instalare rapidă
• Un singur cablu (purtător)
• Fără cablu trăgător
• Auto-propulsat
• Rulează în plan orizontal și înclinat
• Oprirea automată la stații intermediare poate  
 fi predeterminată

Acest model a fost conceput de Wyssen pentru 
situașiile în care modelele MES 200 și MES 400 nu 
mai esrau suficiente pentru solușionarea problemelor. 
Folosind acest model, se pot deplasa sarcini mai mari, 
pe distanșe mai lungi, cu mai pușini suporși, în teren 
accidentat. 

Caracteristici:
• Se deplasează singur complet automat, precum   
 funicularele monocablu
• Pornește din oricare dintre stațiile de capăt prin   
 aăsarea unui buton
• Pornește automat către cealaltă stație de capăt
• Căruciorul se oprește automat la capete
• Poate fi comutat pe control manual în orice   
 moment
• Motorul poat fi electric sau diesel
• Poate lucra cu mai multe stații intermediare
• Pretabil și la trasee în curbă
• Lucrează pe distanțe mai mari, fără suporți de   
 sprijin
• Deplasează sarcini mai grele
• Este mai rapid

Funicularul în 
circuit închis  

Modelul MES 500/HY-2 este soluția propusă de Wyssen pentru 
zonele unde se plantează. Căruciorul se deplasează peste papuci 
normali, peste stații de unghi, oeste papuci cu curbura până la 9°.

În plus față de placa standard de transport, căruciorul poate 
fi prevăzut cu o placa turnantț care se rabatează la contactul 
căruciorului cu tamponul de capăt al liniei. Comutatorul de pe șsasiu 
poate fi ajustat astfel încât odată ajuns la capaătul cursei, cursa de 
retur să înceapă automat.

Avantaje MES 500HY/2
• Cutie de viteze hidraulică
• 2 role de acționare
• 2 frâne automate cu arc
• Poate fi pornit sau oprit manual sau automat  
 în orice poziție

Soluția pentru problemele tale de transport
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În zona noastră putem oferi toată gama de 
suporți și de materiale auxiliare necesare 
la instalarea acestora – până la capacități 
ale sarcinii de 10 tone (în mod particular 20 
tone sarcină). Sunt disponibile următoarele 
componente, în mai multe variante de mărime: 
papuci de trecere pentru suporți intermediari, 
articulații mobile speciale, role de unghi, 
contragreutăți pentru suporți, suporți și role 
pentru turnuri de capăt de linie, tobe cu cablu, 
coarde pentru instalare, etc.

Papucul de trecere Wyssen a fost deja testat de mulți clienți  din 
lumea întreagă de-a lungul anilor, făcând o impresie foarte bună 
datorită greutății sale reduse și a rezistenței foarte ridicate. În 
combinație cu acest tip de papuc, sunt livrate și articulații mobile 
speciale de prindere a papucului pe support, care ușurează foarte 
mult această fază de lucru. Opțional, pe papuci pot fi montate și role 
pentru cablul trăgător.

În plus, în zona noastră oferim și contragreutăți pentru echilibrarea 
suporților, folosite în cazul în care unghiul făcut de cablu depășește 
30° (sub sarcina maximă), astfel încât unghiul din cablu și apăsarea 

Materialul auxiliar

 Tip Pentru cărucior Cablu-ø * Greutate Unghiul cablului Presiune max. 
 Papuc de 2,5 t pentru suport intermediar HY-2, HY-4, Slackpuller, Universal, LW 2.5 t 16 - 32 mm 23 kg 30° 6 t
 Papuc de 5 t pentru suport intermediar  HY-7, MSK 2, MSK 3, LW 5 t, HY-4, Slackpuller, Universal 32 - 44 mm 80 kg 30° (20° HY-4, SP, Universal) 12 t
 Papuc de 10 t pentru suport intermediar  LW 10 t La cereret 284 kg 30° La cerere

 Bloc de role de 2,5 t pentru turn terminal  HY-2, HY-4, Slackpuller, Universal, 2.5 t 24 mm 24 kg 60° 15 t
 Bloc de role de 5 t pentru turn terminal  HY-7, MSK 2, MSK 3, HY-4, Slackpuller, Universal, LW 5 t 34 mm 47 kg 60° 25 t
 Bloc de role de 10 t pentru turn terminal  HY-7, MSK 2, MSK 3, LW 10 t 48 mm 100 kg 60° 50 t

 Papuc de 2,5 t pentru turn terminal HY-2, HY-4, Slackpuller, Universal, LW 2.5 t max. 28 mm 8 kg 60° 15 t
 Papuc de 5 t pentru turn terminal HY-7, MSK 2, MSK 3, HY-4 Slackpuller, Universal, LW 5 t max. 32 mm 20 kg 60° 22 t
 Papuc de 10 t pentru turn terminal  HY-7, MSK 2, MSK 3, LW 10 t max. 48 mm 36 kg 60° 65 t

  Contragreutate pentru papuc de 2.5 t  HY-2, HY-4, Slackpuller, Universal, LW 2.5 t - 78 kg - 12 t
 Contragreutate pentru papuc de 5 t HY-7, MSK 2, MSK 3, HY-4, Slackpuller, Universal, LW 5 t - 291 kg - 32 t
 Contragreutate pentru papuc de 10 t LW 10 t - 294 kg - 32 t

Date tehnice
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Cu scopul de a crește siguranșa muncii în rampa 
primarș, am realizat un nou tip de transportul de 
cablu, prevșzut cu frânș automatș. Transportorul 
susșine cablul trșgștor la o înșlșime apropiatș 
de cea a cablului purtștor, astfel încât poate fi 
transportat în siguranșș pânș la rampa primarș; 
astfel, este eliminat riscul agșșșrii cablului trșgștor 
în bușteni sau de brașul excavatorului sau al altui 
utilaj cu braș din rampș. Transportorul este prevșzut 
cu role oșelite, rulmenși cu bile și o frânș automatș. 
Acest dispozitiv este recomandat pentru creșterea 
siguranșei în timpul lucrului.

Transportoarele sunt disponibile in mai multe 
variante, mobile sau traversabile. 

Dispozitiv de 
transport al 
cablului, cu frână

de pe papuc să fie distribuite peste doi papuci de pe suporții 
intermediari. Rezultatul este siguranța mai mare în lucru și rularea 
mai facilă peste papuci, ceea ce determină o viteză de rulare mai 
mare.
Pentru turnurile de capăt de linie sunt disponibili papuci și role de 
diferite dimensiuni. În cazul în care apăsarea din cablul purtător este 
în lateral, în locul papucului classic se folosește un bloc special. În 
plus, cablul purtător poate fi blocat în turn, prevenind astfel uzura.
Suporții Wyssen din elemente din duraluminiu pot fi furnizați pentru 
construcții verticale individuale sau în formă de A, în diverse soluții 
consrcutive și lungimi. Astfel, de la noi puteți obține un suport 
complet echipat la lungimea și rezistența dorite.

Cabluri pentru prinderea papucilor sunt disponibile în mai multe 
lungimi și diametre. 

* alte diametre ale cablurilor pot fi furnizate la cerere

Dispunem de tot materialul auxiliar de care ai nevoie pentru suporți
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Dispozitivul automat de tensionare a cablului 
a fost realizat după mulți ani de cercetare 
susținută cu focnduri substanțiale de către 
firma Wyssen.

Este folosit pentru tensionarea cablului purtător 
al unei instalații cu cablu.
Există 5 variante de mărime, pentru tensionări 
de la 8 la 48 tone și pentru cabluri cu diametre 

între 12 și 60 mm.
Poate fi folosit pentru majoritatea tipurilor de cablu din oțel. Blocarea 
pe cablu se face automat printr-un sistem de bacuri de strângere. 
Prin intermediul unei înfășurări speciale prin 8 blocuri cu role, 
se obține o mare tensiune în cablul purtător, în timp ce cablul de 
tensionare rămâne cu o tensiune mică, ce permite manevrarea facilă. 
Lagărele de rulare sunt cu rulmenți cu bile, cu ungere permanentă. 
Bacurile de strângere sunt pentru diverse diametre și pot fi înlocuite 
oricând.

Modalitatea rapidă și sigură de tensionare a cablului

 Tip Sistem (n-înfășurări)  Sarcină admisă FT  Sarcină admisă FA+FB ø cablului de tensionare ø cablului purtător Greutate Tip bolț / Nm 
 8 t 4 80 kN / 8 t 20 kN / 2 t 11 mm 12 - 20 mm * 61 kg M12x35-8.8 / 71 Nm
 12 t 8 120 kN / 12 t 15 kN / 1.5 t 11 mm 16 - 32 mm * 107 kg M12x70-8.8 / 71 Nm
 22 t 8 220 kN / 22 t 27.5 kN / 2.75 t 16 mm 20 - 44 mm * 199 kg M16x80-8.8 / 170 Nm
 32 t 8 320 kN / 32 t 40 kN / 4 t 16 mm 20 - 44 mm * 208 kg M16x80-8.8 / 170 Nm
 48 t 8 480 kN / 48 t 60 kN / 6 t 22 mm 40 - 60 mm * 625 kg M18x50-12.9 / 410 Nm 
**
*   Clemele sunt disponibile în dimensiuni din 2 în 2 mm; pentru diametrele numere pare, trebuie folosită clemă de diametru imediat superior 
** Șurub Allen  

Date tehnice
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Vș oferim diferite accesorii pentru tensiometrele 
automate.
Dispozitivul de mșsurare automat și ecranul 
acestuia sunt fabricate în întregime de cștre firma 
Wyssen și pot fi folosite atât pentru mșsurarea 
tensiunii din cablu în bolșul de prindere sau în cheia 
de tachelaj folositș la prinderea cablului. Cablul de 
10 m permite citirea de la distanșș, astfel încât în 
timpul tensionșrii cablului, citirea tensiunii sș se facș 
din afara zonei de risc.

Dispozitivul electronic de 
măsurare a tensiunii cu bolțuri
• Măsurare electronică cu bolțuri direct în 
dispozitivul de tensionare a cablului purtător
• Tensiune efectivă din cablul purtător afișată 
pe ecran (nu mai intervine vreun factor de 
multiplicare)
• 10 m pentru măsurarea de la distanță
• Măsurarea se poate face permanent în timpul 
tensionării, din afara zonei de risc
• Disponibil pentru măsurarea a 12 / 22 / 32 tone

Dispozitivul electronic de 
măsurare a tensiunii cu chei de 
tachelaj
• Măsurarea tensiunii se face cu chei de tachelaj  
 de 7/8”
• Folosite pentru măsurarea tensiunii de maxim  
 6,5 tone
• Potrivit pentru dispozitivul de tensionare cu 12  
 / 22 / 32 tone
• Gamă largă de aplicații
• 10 m de cablu pentru operarea de la distanță
• Funcționează cu o baterie convențională de  
 1,5V AM3 / AA
• Toate piesele de schimb sunt disponibilă din  
 stocul propriu

Dispozitivul de măsurare a 
tensiunii PIAB
• Sistem de măsurarea a tensiunii în mod analog  
 (nu necesită baterii)
• Măsurarea se face în dispozitivul de tensionare  
 (atenție la factorul de multiplicare)
• Măsurarea se poate face doar atunci când nu  
 se tensioneaza efectiv cablul
• Disponibil pentru măsurarea tensiunii de 1 / 2 /  
 3 / 5 tone

Dispozitivul de tensionare de tip A este folosit în special la instalațiile 
unde servește ca și clemă de prindere a ancorei la capătul liniei.

Putem furniza diferite tipuri de instrumente de masurare a tensiunii 
din cabluri, precum și plăci metalice pentru ancorarea de stânci.

Accesorii pentru 
tensiometre

Dispozitivul automat de tensionare
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Rolele de unghi de calitate superioară 
proiectate și produse de Wyssen s-au adresat 
inițial doar pentru lucrul cu funiculare, dar 
astăzi sunt folosite în multe alte aplicații ce 
implică tractări la sol.

Toate rolele de unghi pe care le produm au un 
factor de siguranță de 5. Modelele din oțel sunt 
foarte bune pentru deplasarea rapidă a unor 
sarcini grele. Modelele din plastic sau aluminiu 

sunt recomandate în special pentru fazele de montaj ale liniei de 
funicular, datorită greutății lor reduse. Rulmenți cu bile cu ungere 
permanentă și materialul de mare rezistență din care sunt realizate 
asigură longevitatea rolelor. Rolele sunt prevăzute și cu dispositive 
anti-deraierea cablului, prevenind avarierea acestuia. Rolele pot fi 
deschise în poziție atârnată, permițând introducerea facilă a cablului 
pe canalul rolei. Sunt disponibile diferite modele, precum și piese 
componente pentru role.

Rolele de unghi

Articol nr. Diametrul rolei Material cadru/rolă Tracțiunea maxima pe bolț Sarcina max. cu cablul la 180° Diamterul cablului. Greutate
34.700 100 mm Oțel / oțel 3’200 kg 1’600 kg ø 11 mm 2.7 kg
34.700A 100 mm Aluminiu / plastic  3’200 kg 1’600 kg ø 11 mm 1.2 kg
34.500B 140 mm Oțel / oțel  3’200 kg 1’600 kg ø 10 mm 4.5 kg
34.600B 180 mm Oțel / oțel  4’000 kg 2’000 kg ø 11 mm 8.0 kg
34.600BH 180 mm Oțel / oțel aliat  4’000 kg 2’000 kg ø 11 mm 8.0 kg
34.100A 240 mm Aluminiu /steel  5’000 kg 2’500 kg ø 12 mm 8.5 kg
34.100B 240 mm Oțel / oțel  5’000 kg 2’500 kg ø 12 mm 12 kg
34.100-500 500 mm Oțel / oțel  4’000 kg 2’000 kg ø 12 mm 38 kg
34.1000 240 mm, wide Oțel / oțel  5’000 kg 2’500 kg ø 24 mm 21 kg
34.200B 320 mm Oțel / oțel  10’000 kg 5’000 kg ø 16 mm 31 kg
34.200BH 320 mm Oțel / oțel aliat 10’000 kg 5’000 kg ø 16 mm 31 kg
34.2000 320 mm, wide Oțel / oțel  10’000 kg 5’000 kg ø 16 mm 45 kg
34.300B 400 mm Oțel / oțel  20’000 kg 10’000 kg ø 24 mm 59 kg
34.3000B 400 mm, wide Oțel / oțel  20’000 kg 10’000 kg ø 24 mm 94 kg
34.800 600 mm Oțel / oțel  20’000 kg 10’000 kg ø 18 mm 100 kg

Date tehnice
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Rolele de unghi realizate din aluminium-plastic 
sunt extrem de ușoare și sunt destinate lucrului 
în special cu grupurile motoare ce trebuie să 
apropie sarcinile prin târâre sau să se deplaseze 
pe sol (de exemplu, instalația șenilată). Sunt 
disponbile în două dimensiuni diferite, pentru 
forțe de tractare de maxim 9, respectiv 16 tone.

Avantaje:
• Optimizare între greutatea rolei și sarcina pe  
 care o suportă
• Lateralele și bolțul central sunt realizate din  
 aluminiu și plastic de mare rezistență 
• Dispozitiv ergonomic pentru prindere și cărat
• Ax gol pentru suspendare sau prindere
• Piuliță prinsă pe fața laterală
• Fixare sigură cu bolț încastrat
• Extra lată, pentru a permite lucrul cu ochiuri  
 rotunde de cablu
• Rolă de diametru mare (de 10 ori diametrul  
 cablului de trece peste ea)
• Factor de siguranță 2,5
• Toate piesele de schimb sunt disponibile din  
 stocul propriu

Role de unghi 
speciale pentru 
cazurile de târâre a 
sarcinilor
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Rolă de unghi 9 t 16 t
Tensiunea maximă la    
unghi de 180 grade 9t 16 t
Tensiunea maximă   
în bolț 18 t 32 t
Diametrul maxim   
al cablului 14 mm 16 mm
Greutate aprox. 6.5 kg aprox. 11 kg
Diamterul rolei 180 mm 240 mm
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