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Obniżenie masy i zwiększenie wytrzymałości
Kolumny jezdne zostały zaprojektowane do unoszenia ciężkich pojaz-
dów – takich jak ciężarówki i autobusy – oraz innych specjalnych po-
jazdów. Służą do prowadzenia prac naprawczych i obsługowych w po-
mieszczeniach zamkniętych. 
Ważną cechą podnośnika samochodowego jest jego wytrzymałość, co 
jednak nie powinno wpływać na jego poręczność. Cel ten został osią-
gnięty dzięki zastosowaniu wysokiej jakościowo stali S355JO do wy-
twarzania kolumn, wideł i podstawy. Gwarantuje to zwartą, sztywną 
i mocną konstrukcję, która jest znacznie lżejsza od porównywalnych 
konstrukcji wykonanych ze stali S235JO (od 25 do 100 kg mniejsza dla 
każdej kolumny w porównaniu z poprzednimi modelami z serii „LT-Wer-
ther” i nawet więcej w porównaniu z innymi produktami na rynku). Wer-
ther skupił swój wysiłek na zapewnieniu niezawodności, wysokiej jako-
ści i niskiej uciążliwości dla środowiska. Na specjalnie przygotowanym 
stanowisku było testowanych kilka generacji prototypów co pozwoliło 
na uzyskanie zadowalających charakterystyk produktów. Wszystkie 
próby przeciążeniowe i badania zmęczeniowe były prowadzone w de-
partamencie R & D przedsiębiorstwa Werther International S.p.A.
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LTW 55/75/85/100

Niskie zużycie energii
Szczególny wysiłek został przeznaczony na zwiększenie sprawności 
mechnicznej. Cel ten osiągnięto przez zastosowanie motoreduktorów 
współosiowych, w których straty mechaniczne są pomijalnie małe oraz 
tworzyw sztucznych nowej generacji. Nylatron GSM jest zastosowany 
do wytwarzania nakrętek nośnych zaś Derlin do produkcji prowadnic 
ślizgowych wózków unoszących. Tak więc uzyskano wysoką nośność 
przy dużej szybkości podnoszenia i niskim zużyciu energii. Pobór mocy 
przez kolumny „Werther-LTW” jest o ok. 15% niższy od porównywal-
nych innych podnośników.

Łatwość manewrowania
Kolumny mobilne typu LTW 75/85/100 posiadają sprężyście obciążal-
ne podpory co uniezależnia od nierówności podłoża i pozwala na utrzy-
mywanie kolumn w pionowej pozycji. W ten sposób unika się uszkodzeń 
powstających przy zetknięciu chwiejącej się przy manewrowaniu na 
nierównościach kolumny z nadwoziem lub szybą pojazdu. 
Jak tylko pojazd jest unoszony wszystkie koła cofają się automatycznie 
i podstawa opiera się o posadzkę gwarantując stabilność.
Przednie koła są umieszczone wewnątrz podpór i zabezpieczone przed 
jakąkolwiek kolizją. Przednie i tylne rolki zostały tak zaprojektowane 
aby uzyskać szczególnie mały promień skrętu co daje łatwość manew-
rowania nawet w wąskich miejscach 

Łatwość obsługi
Przełącznik na pulpicie sterującym pozwala na łatwy wybór trybu pra-
cy. Przy włączonym trybie dla wszystkich kolumn sterowanie jest moż-
liwe z dowolnej kolumny, przy trybie parującym kolumny sterowanie 
odbywa się z kolumny na jednej linii.
Wszystkie kolumny posiadają swój własny pulpit sterowania z przy-
ciskami góra, dół i grzybkiem bezpieczeństwa oraz szybkoblokowane 
złącza kablowe.

Bezpieczeństwo
Równoległa i równoczesna praca jest zagwarantowana przez podwójne 
sterowniki Siemens PLC oraz czujniki. Wszystkie funkcje podnoszenia 
są nadzorowane w celu wykrycia ewentualnych problemów np. takich 
jak przeszkoda pod podporą.
Seria LTW została zbadana i zatwierdzona przez jednostkę notyfi kowa-
ną TÜV Nord w Niemczech. Tym samym została przyznana zgodność 
z Dyrektywą Maszynową EC oraz ISO 13849

Wersja Heavy duty – LTW ES
Na żądanie dostępny jest typoszereg LTW ES wykonywany w stopniu 
ochrony IP65. Kolumny te różnią się od standardowego wykonania 
zastosowanie dodatkowych zabezpieczeń elektrycznych i mechanicz-
nych. Ochrona mechaniczna zawiera komponenty ze stali nierdzewnej 
i gumy zabezpieczające przed dostaniem się wody do wewnątrz kolum-
ny z przodu, z tyłu na całej wysokości kolumny. Struktura stalowa jest 
zabezpieczona przez wzmocnioną powłokę galwaniczno-lakierniczą 
gwarantującą ochronę powierzchni w cyklu Dupont Bectrizinc przez 
1500 godzin w środowisku wodno-solnym. 
Stopień ochrony IP65 jest rozszerzony na silnik elektryczny, pulpity ste-
rownicze, złącza, czujniki i wyłączniki krańcowe
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Wszystkie nowe modele z serii LTW zostały zaprojektowane, wyprodukowane i sprawdzone

przez Werther International S.p.A. Nowe konstrukcje powstały w wyniku modyfi kacji modeli LT.
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