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Kompletní sortiment 
manipulátorů -  
z oceli i nerezové oceli 
 
25kg - 500kg



Multilift - standardní řada

Zvedání pomocí 
kuličkového šroubu pro 
přesnost, bezpečnost a 
doživotní záruku 
 
AGM baterie  
s vysokým výkonem 
 
Indikátor baterie 
 
Možnost těsnění 
elektřiny 
 
Brzděný motor

Nízké náklady, 
nízké nároky na údržbu 

 
Ovládání na spirálovém 

kabelu 
 

Možnost centrální brzdy 
zadních koleček 

 
Široký sortiment  

předních koleček

Víc možností tvoří dokonalý stroj

Atributy Multilift 80 Multilift 150 Multilift  300 Multilift 500
Materiál - nerezová ocel broušená 150-300 µm broušená 150-300 µm broušená 150-300 µm broušená 150-300 µm

Ocel práškově lakovaná RAL7031 práškově lakovaná RAL7031 práškově lakovaná RAL7031 práškově lakovaná RAL7031

Kapacita 80 kg @ 400 mm 150 kg @ 600 mm 300 kg @ 500 mm 500 kg @ 600 mm

Váha 45 kg 105 kg 110 kg 175 kg

Rychlost zdvihu - nenaložený 100 mm / s 65 mm / s 65 mm / s 50 mm / s

Mechanika zdvihu kuličkový šroub kuličkový šroub kuličkový šroub kuličkový šroub

Celková výška 2000 mm - 2495 mm 2000 mm - 2495 mm 2000 mm - 2495 mm 2000 mm - 2495 mm

Šířka 570 mm - 1200 mm Max 570 mm - 1200 mm Max 570 mm - 1200 mm Max 570 mm - 1200 mm Max

Délka nohy 525 mm 625 mm 725 mm 725 mm

Přední kola 80 mm polyamid 80 mm polyamid 80 mm polyamid 80 mm polyamid

nebo 60 mm otočná 60 mm otočná 60 mm otočná 100 mm otočná

Šířka nohy 85 mm 90 mm 90 mm 90 mm 

Zadní kola 125 mm otočná brzděná 125 mm otočná brzděná 125 mm otočná brzděná 125 mm otočná brzděná

Elektronika 24 v programovatelná 24 v programovatelná 24 v programovatelná 24 v programovatelná

Ovládání pendant na spirál. kabelu pendant na spirál. kabelu pendant na spirál. kabelu pendant na spirál. kabelu

Možnost ovládání na rukojeti Ano Ano Ano Ano

Poháněný pohyb - Ano Ano Ano

Standardní baterie 2 x 7.5 Amp/Hr 2 x 20 Amp/Hr 2 x 20 Amp/Hr 2 x 40 Amp/Hr

Možnost lithiové baterie Ano Ano Ano Ano

IP Equivalent - Standardní IP 54 IP 54 IP 54 IP 54

IP Equivalent - Volitelné IP 66 IP 66 IP 66 IP 66

Kapacita baterie 1.2 h s automat. vypnutím 1.15 h s automat. vypnutím 1.00 h s automat. vypnutím 1.5 h s automat. vypnutím

Adaptér externí 2 Amp vestavený 2 Amp, 110 - 240v vestavěný 2 Amp, 110 - 240v vestavěný 10 Amp

Indikátor baterie Digital display IP67 Digital display IP67 Digital display IP67 Digital display IP67

Brzděnní motoru elektromagnetická brzda elektromagnetická brzda elektromagnetická brzda elektromagnetická brzda

Bezpoečnost E-Stop E-Stop E-Stop E-Stop
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Multilift - standardní řada Rozměry



 

Manipulace s rolemi 
Možnosti uchycení role:
jednostranně vetknutá role,  
role s volnou hřídelí, za vnitřní 
průměr dutinky, s V uchycením,
za vnější průměr role
 
Všechny nástroje lze rychle 
vyměnit, což umožňuje použití více 
nástrojů pro jeden manipulátor. 

 
Manipulace bubnů 
Ocelové, plastové a kartonové 
bubny, mísící nádoby, barely atd. 
S naklopením dopředu nebo do 
strany. 
 
 

 
 
Manipulace nástrojů 
Formy, tvarovací formy, nástroje 
pro balící stroje. 

 
 
 
Manipulace beden 
Příklady zahrnují vidlice s nastavi-
telnou šířkou, naklopení dopředu 
nebo do strany, manuální nebo 
elektronické. 
 

 
 
Speciální nástroje 
50% produkce je na míru potřebám 
zákazníků. 
 
Jsme schopní pomocí 3D techno-
logií modelovat a vyrobit jakýkoliv 
nástroj

OEM 
projekty

Multilift - standardní řada Všechny nástroje je možné 
rychle vyměnit



Multilift - varianty produktů

 

 
Statické manipulátory 
• AC Power  
• Ukotvené do podlahy  
• 25-750kg  

 

Poháněný pohyb 
• centrální kolečko pod tělem 
manipulátoru ovládané joystickem 
NEBO  
• elektrické ovládání podobné 
paletovému vozíku - s neotočnými 
předními kolečky 
 

 
 
 
 
Auto-level 
• udržuje konstantní výšku 
• nastavitelný snímač polohy 
• funguje v obou směrech 

 
 

 
Teleskopické věže 
 
 

 
 



Firma Golpretech Czech Republic s.r.o. se zabývá technikou pro 
navíjení, odvíjení a řezání materiálu v různých procesech zpracovatelského 
průmyslu. Společnost byla založena na jižní Moravě, v místě se silnou tradicí 
strojírenského průmyslu. Způsobilost a technické dovednosti jsou založeny na 
více než 10-letých zkušenostech na trhu.

Výběr spolehlivých dodavatelů, velké skladové zásoby a vlastní výroba dává 
firmě vysokou flexibilitu při plnění Vašich požadavků.

Široké produktové portfolio dělá z firmy Golpretech dodavatele kompletního 
řešení pro Vaše stroje. Zkušený personál je schopný nabídnout servis přímo 
na místě a vyřešit i ty nejnáročnější úkoly ve Vašem procesu.

Produkty firmy jsou známé ve všech koutech střední Evropy, ve Franci, 
Německu, Velké Británii a dalších zemích.

 
 

Golpretech Czech Republic s.r.o. 

Staňkova 383/41, 612 00 Brno, Česká republika

DIČ: CZ04564715

Tel.:+420 532 308 120

E-mail: info@golpretech.cz


