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O CAM attachments®
CAM attachments
Produkty marki CAM attachments rozpoznawane są dzięki
wysokim standardom jakościowym i niezawodności. Dzięki
naszemu bogatemu doświadczeniu oferujemy szeroką gamę
wysokiej jakości osprzętu.
Osiągnęliśmy dużą popularność w krajach Europy Zachodniej,
takich jak Włochy, Francja, Wielka Brytania, Portugalia, Niemcy,
Hiszpania i Belgia. Sprzedajemy nasze produkty w ponad
80 krajach na całym świecie.

Portfel produktów
Nasza gama produktów obejmuje szeroką gamę osprzętu dla
różnych gałęzi przemysłu i typów maszyn. Przesuwy boczne,
pozycjonery wideł, paletyzery, chwytaki do bel, chwytaki
widłowe, chwytaki obrotowe 180° lub 360°, chwytaki do rol

papieru to tylko niektóre z osprzętów produkowanych we
Włoszech przez CAM Srl, w naszej ofercie znajdują się również
pojemniki przechylne, żurawia, pługi śnieżne i widły. Ponadto,
CAM attachments oferuje rozwiązania dostosowane do
indywidualnych potrzeb klienta, analizując jego wewnętrzne
procesy i produkując osprzęt specjalnie dostosowany do tych
potrzeb.

Serwis posprzedażowy
Dysponujemy szeroką gamą części zamiennych natychmiast
dostarczanych z magazynu. Oprócz tego nasz wykwalifikowany
zespół techników gwarantuje kompletny serwis posprzedażowy:
oferujemy naprawę i konserwację osprzętu na miejscu,
w naszym warsztacie jak również telefoniczne wsparcie
techniczne.
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Historia
1970
Powstanie w Grignasco (Biella, Północne Włochy).

2001
Nowi właściciele rodzina Garofletti – De Luca i nowa
lokacja w Marano Ticino.

2002
Wprowadzenie dedykowanej marki
‘CAM System’, koncentrującej sie na osprzęcie do
wózków widłowych.

2007
Wprowadzenie nowej serii chwytaków, w oparciu o
opracowanie nowego wytłaczanego profilu stalowego.

2009
Umowa na dostawy z TVH Group.

2012

Kluczowe sektory
Dzięki elastyczności i wsparciu osiągniętemu przez
doświadczenie produkty CAM attachments z powodzeniem
sprawdzają się we wszystkich głównych sektorach rynku takich
jak logistyka, budownictwo, przemysł spożywczy, rolnictwo,
papierniczym, recykling, sprzętu AGD, produkcji i odlewnictwie.

Osprzęt do wszystkich maszyn
Nasze osprzęty są przeznaczone do różnych typów maszyn,
takich jak wózki widłowe, ładowarki kompaktowe, ładowarki
teleskopowe i ładowarki na ciągnikach.

\\

Nabycie przez TVH Group.

\\

Nowy plan rozwoju przemysłowego koncentrujący
się przede wszystkim na integracji systemu CAM w
ramach globalnej struktury TVH.

2013
Zatwierdzenie nowego planu inwestycyjnego na
rozbudowę fabryki i poprawę jakości. Magazynowanie
produktów na całym świecie przez oddziały TVH.

2017
Zmiana nazwy CAM System na CAM attachments.
Nowe logo i styl odzwierciedlają naszą
unowocześnioną ofertę.
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Maksymalna dbałość
o standardy jakości
komponentów
Na przestrzeni lat zidentyfikowaliśmy
kluczowych dostawców gwarantujących
maksymalną odpowiedzialność za
komponenty stosowane w montażu
naszych osprzętów.
Świadomość techniczna
Innowacje rynkowe i produktowe są wyłącznie przyjmowane
przez CAM jeśli właściwości użytkowe i trwałość produktu
zapewniają zadowolenie klientów.

Trwałość
Niektóre osprzęty CAM są używane od 25-30 lat.

Standardowe testy
Wszystkie osprzęty są sprawdzane na hydraulicznych
stanowiskach testowych w celu zagwarantowania najwyższej
możliwej jakości.

Certyfikacja
\\
\\

\\

\\
\\

CAM posiada certyfikat UNI i ISO 9001:2008.
Certyfikacja ISO dla CAM to nie tylko “etykieta” na drzwiach
sklepu. CAM skodyfikował w swoim systemie ISO wszystkie
główne procesy, procedury i instrukcje.
Pracownicy CAM codziennie przestrzegają tych przepisów,
aby osiągnąć wysoką, wymierną wydajność na każdym
poziomie.
Świadectwo spawania potwierdzone przez TÜV.
CAM stale wykorzystuje te narzędzia do doskonalenia
własnych standardów.
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Osprzęt dopasowany do Twoich potrzeb
Grupa produktowa

Pozycjonery wideł

Sektor:

Rolnictwo

Budowa





Typ maszyny*

Przemysł
Artykuły
produkcyjny spożywcze i
napoje

Paletyzery

Transport
papieru

Wózek
widłowy















Obrotnice











Obrotnice do pojemników











Przesuwy boczne













Chwytaki widłowe





Chwytaki do sprzętu AGD i
kartonu









Chwytaki do bloków pianki



Chwytaki do siana




















































Chwytaki do bloków
betonowych





Push-pull









Pantografy i stabilizatory
ładunku









Ostrogi





Chwytaki do rol papieru
Chwytaki do bel



Ładowarka Ładowarka Ładowarka
kompaktowa teleskopowa na ciągniku























Pojemniki przechylne







Szufle













Pługi śnieżne















Łyżki



















Żurawie







Haki montowane na widłach















Zgarniacze















Chwytaki i obrotnice do
beczek















Osprzęt do worków o dużej
pojemności













Płyty czołowe













Ostrogi do bali







Nośniki do bali







Widły i przedłużki do wideł



















Widły ważące





















(*) Przyłącze mocowania jest inne w zależności od marki maszyny.
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Przegląd produktów

Pozycjonery wideł
\\
\\
\\

\\

Zakres udźwigu: 1000 kg – 12 000 kg
Bez lub z oddzielnym przesuwem bocznym
15 modeli zapewniających najlepsze
rozwiązania dla potrzeb klientów
Modele zintegrowane dostępne na żądanie

Paletyzery
\\
\\
\\
\\
\\

Zakres udźwigu: 1600 kg – 4000 kg
Od 2 do 6 palet
Wysoka widoczność
Wspawane pasy pod widłami
Dostępne są również modele do palet międzynarodowych.

Stosowane w:

Stosowane w:

Sektor:

Sektor:

Obrotnice

Obrotnice do pojemników

\\
\\
\\
\\
\\
\\

Zakres udźwigu: 1800 kg – 7000 kg
Dostępne z obrotem 180° oraz 360°
Wysoka widoczność
Wersja z przesuwem dostępna na żądanie
Wersja odlewnicza dostępna na żądanie
Wersja dla przemysłu rybnego dostępna na żądanie

\\
\\
\\

\\
\\
\\

Zakres udźwigu: 1800 kg – 4000 kg
Dostępne z obrotem 180° oraz 360°
Wysokiej jakości gwintowany wał obrotowy z regulowanym
łożyskiem kulkowym
Standardowo lewostronne
Przesuw dostępny na żądanie
Wersja prawostronna dostępna na żądanie

Stosowane w:

Stosowane w:

Sektor:

Sektor:
* Większy udźwig dostępny na żądanie
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Przesuwy boczne
\\
\\
\\
\\
\\

Zakres udźwigu: 1000 kg – 12 000 kg
FEM 1 – FEM 4
Różne szerokości ramy
Krata zabezpieczająca ładunek dostępna na żądanie
Opcjonalnie: ślizgi wykonane z brązu

Stosowane w:
Sektor:

Chwytaki widłowe
\\
\\
\\
\\
\\

Zakres udźwigu: 1000 kg – 5000 kg
Z lub bez obrotu
Doskonała widoczność
Inne długości wideł dostępne na żądanie
Przykręcane widły dostępne na żądanie

Stosowane w:
Sektor:
* Większy udźwig dostępny na żądanie

Obrotnica do
pojemników
przeznaczona jest
wyłącznie do transportu
i przechyłu na bok
pojemników z dnem
lub specjalnymi
prowadnicami
Obrotnice CAM attachments produkowane
są z wysokiej jakości materiałów i
komponentów gwarantujących wysoką
wytrzymałość i długi okres użytkowania.
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Chwytaki do rol papieru
\\
\\
\\

\\

Zakres udźwigu: 1000 kg – 4500 kg*
System obrotu 360°
Przeciwwstrząsowy zawór odcinający na
każdym siłowniku
Ruchome krótsze ramię daje możliwość
podnoszenia rol o większych przekrojach

Chwytaki do bel
\\
\\
\\
\\

Zakres udźwigu: 1000 kg – 6000 kg*
Cienkie ramiona
Dostępne inne nakładki
Inne długości ramion dostępne na
żądanie

Chwytaki do sprzętu AGD i
kartonu
\\
\\
\\

\\
\\

Zakres udźwigu: 800 kg – 1800 kg*
Zakres otwarcia: 440 mm – 2280 mm
Dostępny z nakładkami przegubowymi,
potrójną nakładką przegubową lub
sztywnymi nakładkami
Doskonała widoczność
Inne nakładki dostępna na żądanie

Stosowane w:

Stosowane w:

Stosowane w:

Sektor:

Sektor:

Sektor:
* Większy udźwig dostępny na żądanie
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Doskonałe narzędzie
do pracy z sianem
Lekka, przemyślana konstrukcja
zapewnia doskonałą widoczność
operatora przez i nad ramą chwytaka.
Chwytak wykonywany jest we Włoszech
z najwyższej jakości materiałów i posiada
zaczepy do maszyn marki JCB, Manitou
lub Manitou.

Chwytaki do bloków pianki
\\
\\

\\

Zakres udźwigu: 1400 kg – 18000 kg*
Inne rozmiary ramion dostępne na
żądanie
Dostępne również inne zakresy otwarcia

Chwytaki do siana
\\
\\
\\

\\

\\

Udźwig: 1000 kg*
Przemyślana i kompaktowa konstrukcja
Kompletny obieg hydrauliczny z
chronionym zaworem centralnym
Wydajne i mocne ramiona, wzmocnione
stalowymi płytami
Posiadają zaczepy do maszyn marki JCB,
Manitou oraz Merlo

Chwytaki do bloków
betonowych
\\
\\

\\

Zakres udźwigu: 1800 kg – 3000 kg*
Różne szerokości korpusu i/lub
zakresy otwarcia
Samoregenerujące się poliuretanowe
nakładki na ramiona

Stosowane w:

Stosowane w:

Stosowane w:

Sektor:

Sektor:

Sektor:
* Większy udźwig dostępny na żądanie
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Najlepsze
narzędzie w branży
magazynowania,
sortowania i
utylizacji odpadów.
Pojemniki przechylne są dobrze
zaprojektowane, wzmocnione i malowane
proszkowo aby zapewnić maksymalne
bezpieczeństwo i radzić sobie z trudnymi
warunkami pracy. Automatyczny
system opróżniania jest aktywowany za
pomocą płyty naciskowej ze sprężyną
zamontowanej na ramie podstawy.

Push-pull
\\
\\
\\

Zakres udźwigu: 1600 kg – 2000 kg*
Wieszane lub montowane na widłach
Z lub bez systemu podtrzymywania
papierowego podkładu

Pantografy i stabilizatory
ładunku
\\
\\

\\

Zakres otwarcia: 880 mm – 2650 mm
Płyta stykowa dostępna w różnych
wymiarach
Wersja z przesuwem dostępna na żądanie

Ostrogi
\\
\\
\\

Zakres udźwigu: 1000 kg – 6500 kg
Ostrogi do dywanów lub zwojów
Inne długości i średnice dostępne na
żądanie

Stosowane w:

Stosowane w:

Stosowane w:

Sektor:

Sektor:

Sektor:
* Większy udźwig na żądanie
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Pojemniki przechylne
\\
\\
\\
\\

Zakres pojemności: 310 l – 1200 l
Malowane lub ze stali nierdzewnej
Z lub bez kółek
Opróżniane z przodu lub spodu

Szufle
\\
\\
\\

Zakres udźwigu: 800 kg – 2500 kg
Zakres pojemności: 310 l – 1200 l
Mechaniczne i hydrauliczne szufle

Pługi śnieżne
\\
\\
\\
\\

Szerokość pługu: 2000 mm - 2600 mm
Montowane na widłach
Stałe lub regulowane
Dostępny z gumową listwą lub
listwą na sprężynach

Stosowane w:

Stosowane w:

Stosowane w:

Sektor:

Sektor:

Sektor:

Łyżki

Żurawie

Haki montowane na widłach

\\
\\

Zakres pojemności: 900 l – 2500 l
Różne rodzaje złączy

\\
\\

\\
\\
\\

Zakres udźwigu: 1000 kg – 5000 kg
Wieszane na widłach lub na płycie
czołowej
Stałe lub teleskopowe ramię
Regulowany hak
Testowane i z certyfikatem CE

\\
\\

Zakres udźwigu: 1000 kg – 5000 kg
Testowane i z certyfikatem CE

Stosowane w:

Stosowane w:

Stosowane w:

Sektor:

Sektor:

Sektor:
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Zgarniacze
\\
\\

Szerokość pługu: 2000 mm or 2650 mm
Grubość gumy: 35 mm

Chwytaki i obrotnice do
beczek
\\
\\

Zakres udźwigu: 360 kg – 1000 kg
1 lub 2 beczki

Osprzęt do worków o dużej
pojemności
\\

Zakres udźwigu: 1000 kg – 1500 kg

Stosowane w:

Stosowane w:

Stosowane w:

Sektor:

Sektor:

Sektor:

Płyty czołowe

Ostrogi do bali

Nośniki do bali

\\
\\

\\

Udźwig: 2500 kg
Dostępna płyta czołowa z hakami typu
euro i widłami
FEM 2

\\
\\
\\

Udźwig: 2500 kg
Z hakami typu euro
3 lub 5 zębów

\\
\\
\\

Udźwig: 1000 kg
Zaczep 3-punktowy
Do 1 beli

Stosowane w:

Stosowane w:

Stosowane w:

Sektor:

Sektor:

Sektor:
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Widły i przedłużki do wideł
\\

\\
\\
\\
\\
\\

Dostępne widły FEM, typ ze sworzniem i widły
blanco
Wysokiej jakości materiał
Precyzyjne wykończenie
Szeroka gama
Zgodnie z normami europejskimi
Zamknięte lub otwarte przedłużki do wideł

Stosowane w:
Sektor:

Widły ważące
\\
\\

\\
\\
\\

Zakres udźwigu: 2500 kg – 5000 kg
Każda widła ma swój własny akumulator, który zawiera
ładowarkę dla obu akumulatorów
Cyfrowa kalibracja
Transfer danych przy pomocy Bluetooth
Łatwa instalacja

Stosowane w:
Sektor:

Nasze widły i
przedłużki do wideł
zostały dostosowane
do wysokich
standardów
europejskich.
Oferujemy widły FEM i typu
sworzniowego do wózków
widłowych i teleskopowych, a także
widły blanco oraz zamknięte lub
otwarte przedłużki do wideł.

Chcesz wiedzieć więcej
o naszych osprzętach?
Odwiedź naszą stronę internetową, na której znajdziesz dużo przydatnych informacji.
 Kalkulator udźwigu
automatycznie oblicza
udźwig rezydualny

 Szczegółowe ulotki
produktowe
Twoich wybranych
produktów i grup
produktów

 Instruktażowe filmy
pokazujące osprzęt w akcji

 Zaloguj się na stronie
i pobierz instrukcję
obsługi lub listę części
zamiennych

www.camattachments.com


Bądź na bieżąco!

Czy wiesz, że....
.... że możesz rozmawiać z nami
na żywo? Przejdź na naszą stronę
internetową i kliknij na naszą funkcję
czatu. Jeśli masz pilne pytania, lub
po prostu chcesz przywitać się....
Jesteśmy do Twojej dyspozycji.

Agri

Industry

Paper
handling

W przypadku pytań dotyczących naszych osprzętów
możesz skontaktować się z doradcą handlowym lub
wypełnić formularz kontaktowy na naszej stronie
internetowej. Chętnie pomożemy.

Twój dealer:

Construction

Food &
beverage

Potrzebujesz więcej informacji?

Brabantstraat 15
8790 Waregem
Belgium
T +32 56 43 42 11
F +32 56 43 44 88

REF 40094687• 01-2018 • ST

www.camattachments.com
info@camattachments.com

Śledź nas na Facebooku i LinkedIn aby mieć
informacje o naszych najnowszych
osprzętach CAM.

