
Maksymalny udźwig 2500kg

PARAMETRY TECHNICZNE:

Maksymalny zasięg z JIB’em hydraulicznym w poziomie 14,30m

Maksymalny zasięg z JIB’em hydraulicznym i wyposażeniem opcjonalnym w poziomie 15,80m

Maksymalny zasięg z JIB’em hydraulicznym i wyposażeniem opcjonalnym - w pionie 18,80m

Wciągarka                                                                                                                                           990kg

Sterowanie radiowe                                                                                                              praca i jazda

Żuraw - wersja podstawowa (basic) 

JIB hydrauliczny

Zasilanie 230V

Wciągarka

2390kg

230kg

50kg

60kg

zależne od opcjiLina do wciągarki + zblocze

Podkłady pod stopy podporowe 18kg

Masa urządzenia                                                                                                         

silnik Diesel 3-cylindrowy (Made in Japan) + 230V lub 400V Zasilanie
lub baterie Li-ion

Napęd żurawia gąsienicowego                                                   przekładnia moto-reduktor

prędkość 0-2km/h

max. stopień nachylenia 20°

Obrotowa kolumna                                                                               obrót nieskończony

Maksymalny zasięg z JIB’em hydraulicznym - w pionie 17,30m

INFINITY

Długość liny wciągarki                                                                                         50m, opcjonalnie 65m
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BEFARD BX 
CHWYTAK DO POZYCJONOWANIA RUR I MASZTÓW
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BEFARD BX 
GRIPPER FOR POSITIONING PIPES AND MASTS

Find us: 
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BX 

BEFARD BX series industrial manipulators for posi�oning

pipes and masts can perform three hydraulic func�ons: gripping,

turning, �l�ng. They are a�ached to the extension flange crane 

or excavator. Indispensable in the power industry, telecommunica�ons,

transport of steel and concrete products. Gripper work BEFARD BX 

enables unloading and stacking of heavy poles and pipes and masts 

and their precise ver�cal and horizontal posi�oning.
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Li�ing capacity 500kg

TECHNICAL PARAMETERS:

The size of the loads to be caught 100-300mm

Jaw spacing 785mm

Number of jaws 1 

Check valve

BX 500

YES

Auxiliary oil circuit solenoid valve
for switching to 3 circuits
(func�on for cranes where only 2 hydraulic circuits are available)

YES 785

Weight ~ 240kg

Li�ing capacity 1000kg

TECHNICAL PARAMETERS:

The size of the loads to be caught 100-300mm

Jaw spacing 1445mm

Number of jaws 2 

Check valve

BX 1000

YES

Auxiliary oil circuit solenoid valve
for switching to 3 circuits
(func�on for cranes where only 2 hydraulic circuits are available)

YES
1445

Weight ~ 300kg

*given dimensions and weights are approximate
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BX 

Manipulatory przemysłowe BEFARD serii BX do pozycjonowania 

rur i masztów mogą pełnić trzy funkcje hydrauliczne: chwytanie, 

obracanie, przechylanie. Mocowane są kołnierzem do przedłużenia

dźwigu lub koparki. Niezastąpiony w energetyce, telekomunikacji, 

transporcie wyrobów stalowych i betonowych. Praca chwytakiem 

BEFARD BX umożliwia rozładunek i układanie ciężkich słupów, rur 

i masztów oraz ich precyzyjne pozycjonowanie w pionie i poziomie. 
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Udźwig 500kg

PARAMETRY TECHNICZNE:

Rozmiar chwytanych ładunków 100-300mm

Rozstaw szczęk 785mm

Ilość szczęk 1 szt.

Zawór zwrotny

BX 500

TAK

Zawór elektromagnetyczny dodatkowego 
obwodu  oleju do przełączania na 3 obwody
(funkcja dla żurawi gdzie tylko 2 obwody hydrauliczne są dostępne)

TAK 785

Waga ok. 240kg

Udźwig 1000kg

PARAMETRY TECHNICZNE:

Rozmiar chwytanych ładunków 100-300mm

Rozstaw szczęk 1445mm

Ilość szczęk 2 szt.

Zawór zwrotny

BX 1000

TAK

Zawór elektromagnetyczny dodatkowego 
obwodu oleju do przełączania na 3 obwody
(funkcja dla żurawi gdzie tylko 2 obwody hydrauliczne są dostępne)

TAK
1445

Waga ok. 300kg

*podane wymiary oraz wagi mają charakter przybliżony
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Li�ing capacity 1500kg

TECHNICAL PARAMETERS:

The size of the loads to be caught 100-300mm

Jaw spacing 1745mm

Number of jaws 4 

Check valve

BX 1500

YES

Auxiliary oil circuit solenoid valve
for switching to 3 circuits
(func�on for cranes where only 2 hydraulic circuits are available)

YES 1745

Weight ~ 350kg

Li�ing capacity 2000kg

TECHNICAL PARAMETERS:

The size of the loads to be caught 250-600mm

Jaw spacing 1365mm

Number of jaws 4 

Check valve

BX 2000

YES

Auxiliary oil circuit solenoid valve
for switching to 3 circuits
(func�on for cranes where only 2 hydraulic circuits are available)

YES

1365

Weight ~ 870kg

Li�ing capacity 3000kg

TECHNICAL PARAMETERS:

The size of the loads to be caught 250-600mm

Jaw spacing 1630mm

Number of jaws 6 

Check valve

BX 3000

YES

Auxiliary oil circuit solenoid valve
for switching to 3 circuits
(func�on for cranes where only 2 hydraulic circuits are available)

YES

1630

Weight ~ 1090kg
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BX 
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Udźwig 1500kg

PARAMETRY TECHNICZNE:

Rozmiar chwytanych ładunków 100-300mm

Rozstaw szczęk 1745mm

Ilość szczęk 4 szt.

Zawór zwrotny

BX 1500

TAK

Zawór elektromagnetyczny dodatkowego
obwodu oleju do przełączania na 3 obwody
(funkcja dla żurawi gdzie tylko 2 obwody hydrauliczne są dostępne)

TAK 1745

Waga ok. 350kg

Udźwig 2000kg

PARAMETRY TECHNICZNE:

Rozmiar chwytanych ładunków 250-600mm

Rozstaw szczęk 1365mm

Ilość szczęk 4 szt.

Zawór zwrotny

BX 2000

TAK

Zawór elektromagnetyczny dodatkowego 
obwodu oleju do przełączania na 3 obwody
(funkcja dla żurawi gdzie tylko 2 obwody hydrauliczne są dostępne)

TAK

1365

Waga ok. 870kg

Udźwig 3000kg

PARAMETRY TECHNICZNE:

Rozmiar chwytanych ładunków 250-600mm

Rozstaw szczęk 1630mm

Ilość szczęk 6 szt.

Zawór zwrotny

BX 3000

TAK

Zawór elektromagnetyczny dodatkowego 
obwodu oleju do przełączania na 3 obwody
(funkcja dla żurawi gdzie tylko 2 obwody hydrauliczne są dostępne)

TAK

1630

Waga ok. 1090kg
*podane wymiary oraz wagi mają charakter przybliżony

Li�ing capacity 500kg

TECHNICAL PARAMETERS:

The size of the loads to be caught 100-300mm

Jaw spacing 785mm

Number of jaws 1 

Check valve

BX 500

TAK

Auxiliary oil circuit solenoid valve
for switching to 3 circuits
(func�on for cranes where only 2 hydraulic circuits are available)

TAK 785

Weight ~ 240kg

*given dimensions and weights are approximate
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Grab, turn and
 inclina�on of the load

Compa�ble with
mul�ple machines

Precision work
ver�cally and horizontally

Ideal for laying pipelines,
research and geological works

www.befard.pl

BX 
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Chwytanie, obrót
i pochył ładunku

Kompatybilne z 
wieloma maszynami

Precyzyjna praca
w pionie i poziomie

Idealny do układania rurociągów,
prac badawczych i geologicznych
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