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Khi sử dụng các sản phẩm của Podem, 
khách hàng sẽ nhận thấy:

• Chất lượng sản phẩm đạt tiêu chuẩn 
quốc tế 

• Với kết quả của nhiều năm kinh nghiệm 
thiết kế sản phẩm, tổ chức sản xuất hiện 
đại và quản lý chất lượng nghiêm ngặt, 
sản phẩm đã đạt được mức độ tin cậy 
cao nhất trong ngành công nghiệp

• Giá cả cạnh tranh cho tời điện và cầu 
trục tiêu chuẩn và phi tiêu chuẩn

• Nhờ vào sự kết nối chặt chẽ với các nhà 
phân phối và sự am hiểu thị trường mà 
Podem đã tạo được các sản phẩm có 
đặc tính kỹ thuật hiện đại

• Nhờ vào đội ngũ kỹ sư điện và cơ khí dày 
dặn kinh nghiệm và việc tổ chức linh 
hoạt đã đưa ra các giải pháp nâng khác 
nhau phù hợp với nhu cầu riêng của 
khách hàng

• Cung cấp đầy đủ các phụ tùng thay thế 
không chỉ cho các model hiện có mà 
còn cho tất cả các model sản xuất trước 
đây

• Hỗ trợ tiếp thị và quảng cáo

Podem là một trong những nhà cung cấp thiết 
bị cầu trục dẫn đầu thế giới cho các nhà sản xuất 
cầu trục độc lập vừa và nhỏ trên toàn thế giới

Ngày 1 tháng 4 năm 1961
Podem chính thức được thành lập.

Là công ty sản xuất do nhà nước Bulgaria 
quản lý, được thành lập nhằm cung cấp tời 
cáp điện cho ngành cầu trục công nghiệp 
của các quốc gia Châu Âu.

Dòng thời gian

2018
Podem là nhà sản xuất thiết bị cầu trục lớn 
nhất ở khu vực Trung và Đông Âu và vẫn 
luôn dẫn đầu trong các phát triển công 
nghệ của ngành công nghiệp. Nhà máy 
sản xuất công nghệ cao với các thiết bị 
hiện đại rộng 30 000 m2 đặt tại Châu Âu. 
Bán hàng trăm sản phẩm tiêu chuẩn tại 
hơn 55 thị trường.

1981
Podem đã trở thành nhà sản xuất tời lớn 
nhất trên toàn thế giới. Sản lượng đạt 
100.000 tời cáp điện mỗi năm. Với thương 
hiệu Công ty thương mại Balkancarpodem 
và thương hiệu Podem khác, Podem đã 
tạo được mạng lưới phân phối trên 70 
quốc gia trên toàn thế giới.

2001
Podem đã hoàn toàn được cổ phần hóa. 
Công ty mới Podemcrane AD – một trong 
những công ty thành công của Podem đã 
bắt đầu đi vào hoạt động và tiếp tục phát 
triển thương hiệu Podem song song với 
thương hiệu mới Podemcrane.



Nhờ vào hơn 55 năm kinh nghiệm của chúng tôi 
trong việc phát triển và sản xuất thiết bị tời nâng, 
Podem có thể cung cấp các sản phẩm tin cậy 
chất lượng cao với giá thành tốt nhất

Pa lăng xích
Sản phẩm hoàn hảo với thiết kế chắc 
chắn, chất lượng vượt trội và tiêu chuẩn 
an toàn cao.
 Các thông số kỹ thuật tiêu chuẩn:
• Tải trọng: Từ 125kg tới 5000 kg

Dầm biên
Podemcrane sản xuất dầm biên cho cầu 
trục dầm đơn và dầm đôi. Chúng tôi có 
thể hỗ trợ các thiết kế riêng cho các nhà 
sản xuất cầu trục khác nhau.
Các đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn:
• Loại: Cầu trục, Cổng trục hoặc Cầu  

trục dạng treo
• Tải trọng tiêu chuẩn: từ 1 đến 50 tấn
• Khẩu độ: lên tới 32 m
• Đường kính bánh xe: lên tới 500 mm

Động cơ giảm tốc
Được phát triển cho động cơ của cơ cấu 
di chuyển cho thiết bị xếp dỡ (xe con, cần 
trục, vv).
Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn:
• Từ 0,37 đến 4 kW
• Đường kính bánh xe từ 125 tới 500 mm

Tời cáp điện và xe con
Cung cấp hàng loạt các giải pháp cho cầu 
trục công nghiệp mới hoặc các ứng dụng 
thay thế.
Các đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn:
• Palang điện dầm đơn và dầm đôi
• Tải trọng tiêu chuẩn: từ 1 đến 50 tấn
• Tiêu chuẩn FEM: 1 Am – 3 m
Ưu điểm:
• Mức độ tin cậy cao nhất được yêu cầu 

trong ngành công nghiệp
• Vận hành an toàn 
• Tuổi thọ cao
• Tỷ lệ hiệu suất so với giá thành xuất sắc
• Dễ dàng sửa chữa
• Các chi phí dịch vụ thấp

Sản phẩm chính

Các giải pháp đặc biệt

Podemcrane cũng đưa ra các giải pháp 
kỹ thuật tiên tiến cho khách hàng để áp 
dụng cho các ngành công nghiệp khác 
nhau:

• Tời nâng và dầm biên lên tới 100 tấn
• Hệ cấp điện đa dạng
• Khả năng hoạt động trong các điều kiện 

môi trường và nhiệt độ khác nhau: 
— Lạnh: Xuống tới –40 °C 
— Khí hậu nóng và nhiệt đới 
      (Lên tới +50°C)

• Xe con dầm đơn cong
• Điều khiển từ xa và nút bấm
• Tốc độ điều khiển thường xuyên
Ngoài những loại tiêu chuẩn, chúng tôi có 
thể thiết kế 2 tời trên cùng một xe con có 
cùng tải trọng hoặc tải trọng khác nhau. 
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Bộ cầu trục dầm đơn và dầm đôi

Thiết bị có thể tùy chọn 
cho bộ cầu trục Podem: 

• Hệ cấp điện cho cầu trục
• Điều khiển biến tần cho 

động cơ nâng
• Các thiết bị chống va đập
• Màn hình hiển thị LED
• Còi
• Xích dẫn cáp
• Đèn báo cầu trục

Bộ cầu trục tiêu chuẩn 
Podem: 

• Bộ tời gồm cơ cấu di 
chuyển và hệ cấp điện

• Dầm biên gồm  các tấm 
nối, giảm chấn cao su và 
động cơ di chuyển

• Tủ điện điều khiển
• Điều khiển (Từ xa hoặc 

nút bấm)
• Hệ cấp điện cài đặt sẵn
• Bản vẽ chế tạo dầm 

chính
• Phụ tùng (đèn, tay lấy 

điện, nút giữ...)

Podemcrane cung cấp hàng 
loạt các thiết bị cho cầu trục 
mới, hiện đại cũng như để cải 
tiến các hệ thống cầu trục hiện 
có: tiêu chuẩn và cầu trục chế 
tạo theo đặt hàng riêng. 

Các bộ phận được sản xuất đơn lẻ để phù 
hợp với các yêu cầu khác nhau. Tất cả sản 
phẩm và các thiết bị của chúng tôi được thiết 
kế, chế tạo và sản xuất ở Châu âu, phù hợp 
với các tiêu chuẩn Châu Âu và mang nhãn 
mác EU. 

Các bộ phận cầu trục của Podem đi theo 
những cải tiến mới nhất trong lĩnh vực cầu 
trục xây dựng với 55 năm kinh nghiệm và sự 
hiểu biết của các đối tác trên toàn thế giới.

Cầu trục dầm đơn 

Chúng được thiết kế chắc chắn và cho phép 
sử dụng tối đa chiều cao của nhà xưởng:
• Bộ cầu trục, cầu trục treo hay cổng trục
• Tải trọng tiêu chuẩn: 1 – 16 t
• Khẩu độ tiêu chuẩn: 5 – 32 m

1
Tời dầm đơn Low-Headroom 
hoặc Normal Headroom

2
Kết cấu Cắm là chạy
Các đầu nối cắm nhanh, tất cả cáp 
có đầu cắm và kết nối được dán 
nhãn.

3
Hộp giảm tốc
Hộp số bánh răng hành tinh được 
phát triển đặc biệt dành cho cơ cấu 
nâng với kích thước nhỏ gọn và độ 
tin cậy cao. Được bôi trơn hạn chế 
việc sửa chữa trọn đời sản phẩm.

4
Động cơ nâng 
Động cơ phanh đĩa hoặc động cơ 
phanh côn. Một tốc độ hoặc hai tốc 
độ. Lựa chọn điều khiển biến tần 
cho động cơ nâng tăng tốc êm. Bảo 
vệ quá nhiệt ngăn hỏng động cơ. 

5
Điều khiển từ xa hoặc điều 
khiển nút bấm 
Seri Air 8 là một mẫu đáng tin cậy và 
kích thước nhỏ gọn, cầm tay chắc 
chắn, các chức năng an toàn và dễ 
dàng cài đặt. Điều khiển nút bấm 
(được kết nối với bảng điều khiển) 
rất đảm bảo, với thiết kế chắc chắn 
và dễ dàng điều khiển và vận hành.

Các đặc điểm chính:

Tải trọng, t
Chế độ làm việc (FEM)
Chiều cao nâng, m
Tốc độ nâng, m/phút
Tốc độ di chuyển tời, m/phút
Tốc độ di chuyển cầu trục, m/phút

Ch
iề

u 
ca

o 
nâ

ng

Khẩu độ



1110

13

14

12

8

9

7

6

6
Công tắc giới hạn hành trình
Cho cả di chuyển ngang và dọc. 
Đóng ngắt và giới hạn cả hai hướng 
di chuyển.

7
Hệ cấp điện máng chữ C
Người Châu Âu sản xuất đường 
truyền cáp là một hệ thống phân 
phối điện thuận tiện, hiệu quả và 
an toàn bằng thép mạ và thép 
không rỉ.

8
Mặt bằng sửa chữa
An toàn và dễ dàng lắp đặt. 

9
Palang dầm đôi
Với một hoặc hai cơ cấu nâng.

10
Dẫn cáp
Được làm bằng nhựa sợi quang bền 
hoặc kim loại hoạt động đảm bảo 
cả trong môi trường khắc nghiệt.
Con lăn được đặt trên vòng bi 
chống ma sát cho phép dẫn cáp 
mượt và kéo dài tuổi thọ của cáp.

11
Điều khiển contactor
Điều khiển contactor chất lượng 
cao đảm bảo hoạt động tốt trong 
mọi điều kiện.

12
Giới hạn quá tải
Tất cả các tời đều được trang bị 
giới hạn quá tải với hai ngưỡng tác 
dụng: Cảnh báo và Dừng lại.

Lựa chọn: Hệ thống giám sát hoặc 
màn hình hiển thị tải. Ưu điểm cho 
bảo trì: Dữ liệu hoạt động của tời có 
thể đọc được bằng một chiếc máy 
tính xách tay.

13
Dầm biên 
Dầm biên cho cầu trục EOT với 
đường kính bánh xe từ 125 mm tới 
500 mm. Các tấm nối dầm và giảm 
chấn cao su được cung cấp theo 
tiêu chuẩn. Dầm biên cho cầu trục 
dạng treo- khẩu độ lên tới 20m và 
tải trọng lên tới 12.5 tấn. 

14
Động cơ di chuyển cầu trục
Ít phải sửa chữa Động cơ có  biến 
tần theo tiêu chuẩn

Những bộ cầu trục của Podem 
rất đảm bảo, an toàn và giá cả 
cạnh tranh hấp dẫn dành cho 
các nhà sản xuất và cung cấp 
dịch vụ cầu trục.

Lợi thế cho khách hàng: 
• Giảm chi phí vận chuyển
• Giảm chi phí sản xuất cầu trục bằng việc 

sử dụng các thiết bị có sẵn
• Giảm thời gian lắp đặt nhờ bộ cầu trục 

Podem Plug and Play bởi vì sẽ giảm các bước 
làm việc là chuẩn bị cáp và các đầu nối

Cầu trục dầm đôi 

Chúng tôi sản xuất khi có yêu cầu với tải 
trọng lớn hơn và hoạt động nhiều hơn.
Trong những điều kiện tương đương cầu 
trục dầm đôi có những chiều cao nâng lớn 
hơn: 
• Cầu trục gian máy hoặc cầu trục chân dê
• Tải trọng tiêu chuẩn: 2000 – 50000 kg
• Khẩu độ tiêu chuẩn: 5 – 32 m
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Các đặc điểm chính:

Tải trọng, t
Chế độ làm việc (FEM)
Chiều cao nâng, m
Tốc độ nâng, m/phút
Tốc độ di chuyển tời, m/phút
Tốc độ di chuyển cầu trục, m/phút



Các thiết bị cầu trục khác của Podem

Hệ thống dây dẫn đi kèm
• Hệ cấp điện chắc chắn và đảm  bảo  

an toàn
• Ray điện an toàn liền:  

35 – 320 A
• Ray điện an toàn hộp nối:  

50 – 400 A
• Tính năng an toàn tuân thủ các tiêu 

chuẩn điện áp thấp Châu Âu 2006/95/EC
• Lớp bảo vệ IP23/IP44
• Modul rời và dễ dàng lắp đặt
• Dây dẫn bằng đồng cao cấp nguyên 

chất 99,9%
• Chổi than và con lăn
• Các tùy chọn cho các ứng dụng đặc biệt 

(mạ kẽm, nhà máy thép, ngành xi măng)

Bộ cổng trục
• Sự hiểu biết của người Đức và nhiều 

năm kinh nghiệm thiết kế
• Đa dạng về cầu trục dầm đơn và  

dầm đôi
• Tải trọng tiêu chuẩn: 5 – 50 t
• Khẩu độ: từ 10 đến 35 m
• Ứng dụng trong nhà và ngoài trời
• Điều khiển bằng điều khiển từ xa  

hoặc Cabin

Bộ cổng trục không bao gồm dầm chính, 
chân cố định và di chuyển. Podem có thể 
cung cấp bản vẽ kỹ thuật cho phần kết  
cấu thép.

Cầu trục xoay
• Cầu trục xoay được gắn vào tường  

và cột
• Tầm với rộng nhất
• Tải trọng từ 125 đến 20 000 kg
• Tầm với tối đa từ 2 đến 12 m
• Trong nhà hoặc ngoài trời
• Xoay tay hoặc điện
• Chương trình rộng nhất cho thiết bị phụ 

tùng tiêu chuẩn và đặc biệt.
• Thời gian trả lời các yêu cầu báo giá, đơn 

đặt hàng, phụ tùng thay thế và bất kỳ 
câu hỏi nào nhanh



Dự án đã thực hiện 



Để có thêm thông tin và catalog kỹ thuật, vui  lòng liên hệ với nhà phân phối khu vực của chúng tôi

Bảng sản phẩm tiêu chuẩn

Tháng 9 2018

Podemcrane AD
1 General Nikolov St.
5300 Gabrovo, Bulgaria
t +359 66 801 375
f +359 66 801 390
sales@podem.bg
podem.bg

Tải trọng (kg)
Chế độ làm việc

Loại tời Kiểu luồn cáp
Tốc độ nâng (m/min)* Chiều cao nâng (m)

FEM ISO V1 V2 H0 H1 H2 H3

1000 2 m M5 MT305 2/1 8/2,6 12/4 10 14 20 26

1600 2 m M5 MT308 2/1 8/2,6 12/4 10 14 20 26

2000
3 m M6 MT310 2/1 8/2,6 12/4 10 14 20 26

2 m M5 MT305 4/1 4/1,3 6/2 – 7 10 13

2500

3 m M6 MT306 4/1 4/1,3 6/2 – 7 10 13

2 m M5 MT312 2/1 8/2,6 12/4 10 14 20 26

2 m M5 MTL312 2/1 – 12/4 32 40 48 56

3200

2 m M5 MT316 2/1 8/2,6 12/4 10 14 20 26

2 m M5 MT308 4/1 4/1,3 6/2 – 7 10 13

2 m M5 MTL316 2/1 – 12/4 32 40 48 56

4000
3 m M6 MT310 4/1 4/1,3 6/2 – 7 10 13

3 m M6 MT520 2/1 8/2,6 12/4 10 14 20 26

5000

3 m M6 MT313 4/1 4/1,3 6/2 – 7 10 13

2 m M5 MT312 4/1 4/1,3 6/2 – 7 10 13

2 m M5 MT525 2/1 8/2,6 12/4 10 14 20 26

2 m M5 MTL525 2/1 – 12/4 32 40 48 56

6300 2 m M5 MT316 4/1 4/1,3 6/2 – 7 10 13

8000
3 m M6 MT520 4/1 4/1,3 6/2 – 7 10 13

2 m M5 M640 2/1 8/2,6 12/1,8 13 18 25 32

10000
2 m M5 MT525 4/1 4/1,3 6/2 – 7 10 13

2 m M5 M750 2/1 – 8/1,5 13 18 25 –

12500 3m M6 M632 4/1 4/1,3 6/0,9 6,5 9 12,5 16

16000
2 m M5 M640 4/1 4/1,3 6/0,9 6,5 9 12,5 16

3 m M6 M740 4/1 – 4,1/1,3 – 9 12,5 16

20000
2 m M5 M750 4/1 – 4,1/1,3 6,5 9 12,5 16

2 m M5 M850 4/1 2,5/0,6 4/1,2 – 10 16 24

25000 1 Am M4 M863 4/1 2,5/0,6 4/1,2 – 10 16 24

32000 1 Am M4 M980 4/1 2,5/0,6 4/0,75 – 10 16 24

40000 2 m M5 M1100 4/1 2,5/0,8 4-0,4 10 12 15 22

50000 1 Am M4 M1125 4/1 2/0,6 4-0,4 10 12 15 22


