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SPRZĘT 
KOLEJOWY

Oferta sprzętu kolejowego i torowego 
FAC Rail obejmuje szeroką gamę 
maszyn torowych i urządzeń do 

wielu zastosowań, również specjalistycznych. 
Dostępne są narzędzia o zróżnicowanych 
parametrach technicznych, co umożliwia 
dobór odpowiedniego urządzenia do 
wymagań, w zależności od zapotrzebowania. 
Zaletą oferowanych przez nas produktów jest 
wysoka wydajność i niskie koszty eksploatacji. 
Sprzęt kolejowy FAC to gwarancja jakości 
komponentów, trwałości wykonania oraz 
dostęp do najnowocześniejszych technologii.

Jesteśmy sygnatariuszem Deklaracji  
w sprawie rozwoju kultury bezpieczeństwa  
w transporcie kolejowym, wyróżnionym przez 
Urząd Transportu Kolejowego za stosowanie 
Automatycznych Systemów Ostrzegania.

O NAS

Firma Future Adventure Construction jest młodą firmą, opartą na wieloletnim 
doświadczeniu jej założycieli i pracowników, co jest gwarantem wysokiej jakości 
świadczonych usług. Działamy pełnowymiarowo, nie zapominając o najdrobniejszych 

szczegółach - planujemy, projektujemy, wdrażamy - zgodnie z założeniami i ustalonym 
harmonogramem pracy. Budujemy i modernizujemy infrastrukturę kolejową 
wykonując wszystkie roboty ziemne, demontaż i montaż torów i rozjazdów kolejowych. 
Utylizacja podkładów kolejowych oraz materiałów pochodzących z budowy to nasza 
specjalność. Dbamy o utrzymanie nawierzchni na liniach kolejowych. Firma FAC Rail 
wykorzystując Automatyczny System Ostrzegania - ASO świadczy usługi w zakresie 
zabezpieczania brygad roboczych w obszarze torów, wykonujących roboty utrzymaniowe, 
modernizacyjne czy inwestycyjne. Jesteśmy wielowymiarowym zespołem, któremu warto 
zaufać. Dysponujemy własnym zapleczem technicznym umiejętnie łącząc kompetencje 
profesjonalistów.

CZYM SIĘ  
ZAJMUJEMY
Wykonawstwo infrastruktury kolejowej

• Realizujemy inwestycje kolejowe na rzecz zrównoważonego 
rozwoju gospodarki i społeczeństwa z poszanowaniem  
środowiska naturalnego,

Automatyczne Systemy Ostrzegania

• Świadczymy usługi w zakresie zabezpieczenia brygad 
roboczych w obszarze torów, wykonujących roboty 
utrzymaniowe, modernizacyjne czy inwestycyjne,

Utylizacja towarów z sektora kolejowego

• Spełniamy restrykcyjne normy z zakresu utylizacji materiałów 
pochodzących z inwestycji kolejowych,

Sprzęt kolejowy

• Zapewniamy dostęp do szerokiej oferty maszyn i urządzeń 
kolejowych, gwarantując jednocześnie serwis na najwyższym 
poziomie.
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PIŁA SPALINOWA

FAC-5800

Model FAC-5800
Silnik ECHO

Moc 5,8 kW

Pojemność skokowa 116,3 cm3

Częstotliwość obrotów 9000/min

Pojemność zbiornika paliwa 1,25 L

Waga korpus główny / ramię 19 kg / 11,3 kg

PODBIJAK KOLEJOWY 
FAC-40PRZEZNACZENIE

Młot spalinowy FAC-40 został zaprojektowany 
przede wszystkim do podbijania tłucznia 
kolejowego na torowiskach. Jednak dzięki wielu 
narzędziom roboczym podbijak doskonale 
sprawdza się w trudnych warunkach roboczych, 
zarówno na kolei, jak i na drogach. Mobilność  
i elastyczność młota eliminuje przerwy w ruchu 
spowodowane miejscowymi wadami podsypki. 
Dzięki wysokiej częstotliwości i energii udaru  
(40 J) idealnie sprawdza się przy podbijaniu 
tłucznia zapobiegając jego kruszeniu się. Unikalna, 
solidna konstrukcja oraz niewielka masa (26 kg), 
czynią z niego łatwe w przenoszeniu, wydajne 
narzędzie pracy. 

Model FAC-40
Silnik Dwusuwowy

Moc 1,5 kW

Pojemność skokowa 80 cm3

Liczba uderzeń 1300/min

Energia uderzenia 40 J

Zbiornik paliwa 1,8 L

Zużycie paliwa 0,7 L/h

Waga 24 kg

PODBIJAK KOLEJOWY 
FAC-40IIPRZEZNACZENIE

Młot spalinowy zaprojektowany przede wszystkim 
do podbijania tłucznia kolejowego na torowiskach.   
Dzięki wysokiej częstotliwości i energii udaru 
idealnie sprawdza się przy podbijaniu tłucznia 
zapobiegając jego kruszeniu się. Unikalna 
konstrukcja oraz niewielka masa czynią z niego 
łatwe w przenoszeniu, wydajne narzędzie pracy. 
Jego główną zaletą jest unikalny system ochrony 
dłoni i ramion, dzięki któremu redukuje drgania 
do bardzo niskiego poziomu, w celu zapewnienia 
maksymalnego komfortu pracy operatora.

PRZEZNACZENIE
Piła spalinowa wyposażona w silnik znanej  
i cenionej japońskiej firmy ECHO, to prawdziwie 
profesjonalna maszyna do zadań specjalnych. 
Wysoki poziom stosowanej technologii oraz 
precyzja wykonania silnika, zapewnia najwyższą 
jakość urządzenia. GŁÓWNE CECHY

1. System tłumienia drgań,

2. Optymalne zagęszczenie tłucznia zwiększające 
nośność toru,

3. Szerokie zastosowanie na każdej podsypce,

4. Łatwy do przenoszenia,

5. Unikalna, solidna konstrukcja,

6. Podbicie toru gwarantujące długotrwały efekt,

7. Wysoka częstotliwość i moc udaru,

8. Niski poziom emisji spalin i zużycia paliwa.

GŁÓWNE CECHY
1. Łatwy do przenoszenia,

2. Unikalna, solidna konstrukcja,

3. System tłumienia drgań,

4. Wysoka częstotliwość i moc udaru,

5. Niski poziom emisji spalin i zużycia paliwa.

GŁÓWNE CECHY
1. Oryginalny japoński silnik ECHO,

2. Unikalna technologia chromowania części 
silnika, 

3. Filtr powietrza zapobiega przedostawaniu 
się pyłu do silnika,

4. Niski poziom emisji spalin i zużycia paliwa.

*Rzeczywiste osiągane wyniki mogą się różnić w zależności od techniki operatora oraz innych czynników.

*Rzeczywiste osiągane wyniki mogą się różnić w zależności od techniki operatora oraz innych czynników.

*Rzeczywiste osiągane wyniki mogą się różnić w zależności od techniki operatora oraz innych czynników.

Model FAC-40II
Silnik Dwusuwowy

Moc 1,8 kW

Pojemność skokowa 90 cm3

Liczba uderzeń 720-1600/min

Energia uderzenia 45 J

Zbiornik paliwa 1,0 L

Waga 25 kg
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Model FAC-1200
Silnik EMAK GS650

Pojemność skokowa 63,4 cm3

Moc 3,2 kW

Moment obrotowy 500 - 1200 Nm

Pojemność zbiornika paliwa 0,8 L

Waga 18,3 kg

ZAKRĘTARKA KOLEJOWA

FAC-1200PRZEZNACZENIE
Udarowa zakrętarka kolejowa. Sprzęt powszechnie 
używany na kolei. Idealny do szybkich prac ze 
śrubami na torach, zwrotnicach czy rozjazdach. 
Stosowany przede wszystkim do mocowania  
i luzowania śrub szynowych i nakrętek. Istnieje 
możliwość wyposażenia w specjalny, dedykowany 
wózkek, zwiększający komfort pracy operatora. 

GŁÓWNE CECHY
1. Sprzęt wyposażony w oryginalny, włoski 

silnik EMAK GS650,

2. Łatwy do przenoszenia,

3. Unikalna, solidna konstrukcja,

4. Niski poziom hałasu,

5. Niski poziom emisji spalin i zużycia paliwa.

ZAKRĘTARKA KOLEJOWA
FAC-300A

PRZEZNACZENIE

Urządzenie przeznaczone jest do odkręcania 
i dokręcania śruby mocującej i nakrętki torów 
kolejowych. Klucz posiada silnik benzynowy 
Hondy. Dzięki funkcji dużej siły uderzeniowej  
i zintegrowanemu systemowi operacyjnemu, 
może dostarczyć wymagany moment obrotowy, 
aby szybko i wygodnie montować szyny.

Model FAC-300A
Silnik Honda GX160

Moc 4 kW

Prędkość znamionowa 3600 r/min

Obroty wału głównego 780 r/min

Maksymalna moment 
odkręcania / dokręcania

300 Nm / 150 Nm

Waga 60 kg

ZAKRĘTARKA KOLEJOWA
FAC-600A

PRZEZNACZENIE

Urządzenie przeznaczone jest do odkręcania 
i dokręcania śruby mocującej i nakrętki torów 
kolejowych. Klucz posiada silnik benzynowy 
Hondy. Smarowanie oleju w reduktorze przekładni 
wydłuża żywotność. Moment uderzenia zmienia 
się w statyczny moment obrotowy. Niezawodną 
pracę i wysoką precyzję gwarantuje duży moment 
obrotowy skrzyni biegów. Tuleja wyjściowa 
posiada konstrukcję podwójnego wałka, może 
jednocześnie odkręcać lub dokręcać dwie śruby. 
Urządzenie ma wysoką wydajność pracy.

Model FAC-600A
Silnik Honda GX160H1

Moc 4 kW

Prędkość obrotowa silnika 1800 r/min

Prędkość wrzeciona 122 r/min

Maksymalna moment 
dokręcania

180 Nm

Waga 90 kg

*Rzeczywiste osiągane wyniki mogą się różnić w zależności od techniki operatora oraz innych czynników.

*Rzeczywiste osiągane wyniki mogą się różnić w zależności od techniki operatora oraz innych czynników. *Rzeczywiste osiągane wyniki mogą się różnić w zależności od techniki operatora oraz innych czynników.
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WIERTARKA DO SZYN

FAC-1500

Model FAC-1500
Silnik Czterosuwowy 

HONDA GXH50

Moc 1,5 kW

Pojemność skokowa 49 cm3

Pojemność miski olejowej 0,25 L

Pojemność zbiornika paliwa 0,77 L

Waga 21,5 kg

PRZEZNACZENIE
Przenośna, kompaktowa wiertarka do szyn 
FAC-1500 przeznaczona do wiercenia otworów  
w stalowych szynach zarówno kolejowych, jak  
i tramwajowych. Wyposażona w niezawodny, 
mocny silnik spalinowy marki Honda GXH50, 
pozwala na wykonywanie prac torowych 
niezależnie od dostępności instalacji elektrycznej.

GŁÓWNE CECHY
1. Oryginalny silnik marki Honda GXH50, 

czterosuwowy silnik benzynowy o niezawodnej 
jakości i doskonałej wydajności,

2. Narzędzie tnące umożliwia wykonanie 
otworów w różnych typach szyn, a standardowe 
wyposażenie w ustawiaki ułatwia wykonywanie 
otworów z właściwym rozstawem wynikającym 
z normy, bez konieczności trasowania miejsc 
wiercenia,

3. Niski poziom hałasu, małe zużycie energii, małe 
drgania i wysoka wydajność, 

4. Szybkie mocowanie dociskane jest w dół za 
pomocą rękojeści i trzyczęściowego typu 
samoblokującego. Urządzenie zaciskowe jest 
łatwe i proste w obsłudze,

5. Wyposażone w precyzyjną linijkę ustalającą i 
klocek blokujący, może dokładnie pozycjonować 
dla stalowych szyn o różnych specyfikacjach,

6. Urządzenie kompletne, bez zewnętrznego 
zasilania, dzięki niewielkiej wadze i rozmiarach 
łatwe do przenoszenia, nadaje się do wiercenia 
w różnych warunkach terenowych.

WIERTARKA DO PODKŁADÓW 
FAC-23

PRZEZNACZENIE

Urządzenie służy do wiercenia otworów w 
podkładach drewnianych. Sprzęt powszechnie 
używany na kolei, prosta konstrukcja oraz wysoka 
wydajność.

Model FAC-23
Silnik Dwusuwowy 

Komatsu

Moc 1,42 kW

Max. średnica otworu 
wiertniczego

17,5 mm

Prędkość wiercenia 1300/min

Energia uderzenia ≥ 350 r/min

Typ wiertła 18 × 230 mm

Czas wiercenia ≤ 20s

Waga 14 kg

PRZENOŚNE WIERTŁO 
FAC-28

SUWNICA BRAMOWA
FAC-15

PRZEZNACZENIE
Przenośne wiertło do wiercenia otworów  
w podkładach drewnianych.

PRZEZNACZENIE
Urządzenie przeznaczone jest do unoszenia, 
transportu, demontażu oraz montażu szyn. Dzięki 
zastosowaniu kół jezdnych, transport szyn nie 
wymaga użycia dużej siły.Model FAC-28

Silnik Dwusuwowy

Moc 0,7 kW

Pojemność skokowa 25,4 cm3

Długość wiertła 290/330 mm

Średnica wiertła 13/28 mm

Zbiornik paliwa 0,7 L

Waga 5,5 kg

Model FAC-15
Obciążalność nominalna 1,5 t

Obciążenie pojazdu 
kolejowego

500 kg

Odległość podnoszenia 1 m

Wymiary [mm] 2410x700x1540 

Waga jednej bramy 100 kg

Waga urządzenia zaciskowego 23 kg

*Rzeczywiste osiągane wyniki mogą się różnić w zależności od techniki operatora oraz innych czynników. *Rzeczywiste osiągane wyniki mogą się różnić w zależności od techniki operatora oraz innych czynników.

*Rzeczywiste osiągane wyniki mogą się różnić w zależności 
od techniki operatora oraz innych czynników.
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PRZEZNACZENIE

Naprężacz kolejowy FAC-120 PRO służy do 
ściągania szyn przy spawaniu i neutralizacji 
naprężeń. Przy użyciu hydraulicznego ściągacza 
spawana szyna może być pociągnięta do szyny 
ciągłej lub unieruchomiona podczas termicznego 
zgrzewania szyn. Solidna konstrukcja narzędzia 
odporna jest na wysokie działanie siły ściągającej.

Model FAC-120 PRO
Maksymalne ciśnienie 
robocze (pull)

57 MPa

Maksymalna siła uciągu 900 kN

Najwyższe ciśnienie robocze 
(push)

11 MPa

Maksymalny ciąg 200 kN

Obciążenie cylindra 
roboczego

500 mm

Stacja hydrauliczna silnik  
Honda GXV160

PODBIJARKA HYDRAULICZNA 
FAC-ID22PRZEZNACZENIE

Hydrauliczna podbijarka tłucznia przeznaczona do 
zaawansowanych prac torowych.

GŁÓWNE CECHY
1. Sprzęt wyposażony w oryginalny, japoński 

silnik Honda GX390,

2. Nowoczesne układy zwiększają 
niezawodność,

3. Wysoka częstotliwość i moc,

4. Niski poziom emisji spalin i zużycia paliwa.

Model FAC-ID22
Silnik Honda GX390

Moc 9,5 kW

Pojemność skokowa 389 cm3

Siła odśrodkowa 22 kN

Maksymalna siła docisku 16 kN

Ciśnienie robocze systemu 5-6 Mpa

Częstotliwość wibracji 60 -  70 Hz

NAPRĘŻACZ HYDRAULICZNY
FAC-120 PRO

Model FAC-5000
Silnik Czterosuwowy

Moc 5 kW

Częstotliwość obrotów 4000/min

Hałas 105 dB

Waga 75 kg

SZLIFIERKA KOLEJOWA

FAC-5000

PRZEZNACZENIE
Szlifierka kolejowa – specjalny przyrząd 
do konserwacji kolejowej, posiada funkcję 
szlifowania profili. Dwa końce szlifierki połączone 
są z urządzeniem wydłużającym, które mogą 
być użyte do polerowania abrazji falowej 
powierzchni szyny. System smarowania ułatwia 
przekręcenie o 90 stopni, aby dostosować się do 
boku głowicy szlifierskiej. Szlifierka napędzana 
jest czterosuwowym silnikiem, chłodzonym 
powietrzem. Maszyna posiada regulację wysokości 
kamienia, co pozwala na wyeliminowanie luzu 
między kamieniem szlifującym, a szyną. Korpus z 
ramą ze stopu aluminium o wysokiej wytrzymałości. 
Zastosowanie wysokiej jakości materiałów oraz 
rozwiązań technicznych, pomaga zredukować do 
rozsądnego poziomu narażenie operatora. Tryb 
regulacji szlifowania za pomocą ręcznego pokrętła. 
Szlifierka FAC-5000 została wyposażona w dwie 
rolki nośne i dwa koła prowadzące, dzięki czemu  
z łatwością może się poruszać i pracować na szynie.

GŁÓWNE CECHY
1. Sprzęt wyposażony w czterosuwowy silnik 

chłodzony powietrzem,

2. Korpus z ramą ze stopu aluminium o wysokiej 
wytrzymałości,

3. Unikalna, solidna konstrukcja,

4. Precyzyjne ustawienie kąta cięcia za pomocą 
zębatego regulatora,

5. Nadaje się do szlifowania szwów spawalniczych 
na powierzchni jezdnej,

6. Większe bezpieczeństwo operatora dzięki 
zabezpieczonemu mocowaniu, które nie 
przenosi wibracji.

*Rzeczywiste osiągane wyniki mogą się różnić w zależności od techniki operatora oraz innych czynników.

*Rzeczywiste osiągane wyniki mogą się różnić w zależności od techniki operatora oraz innych czynników. *Rzeczywiste osiągane wyniki mogą się różnić w zależności od techniki operatora oraz innych czynników.
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Model FAC-140D
Ciężar roboczy 140 kg

Siła odśrodkowa 25 kN

Silnik Honda GX160

Rozmiar płyty roboczej 400 x 700 mm

Wysokość (bez dyszla) 780 mm

Częstotliwość 86 Hz

Wydajność powierzchniowa 
maks.*

21 m/min

Posuw do przodu maks* 500 m2/h

Model FAC-70A
Silnik Honda GXR 120, 

4-suwowy

Pojemność skokowa 121 cm3

Obroty nominalne 3750

Moc wyjściowa 2,7 kW  
przy 3600 obr/min

Energia udaru 110 J

Pojemność zbiornika paliwa 2,2 L

Zużycie paliwa 0,8 L

Waga netto 80 kg

Model FAC-160D
Ciężar roboczy 160 kg

Siła odśrodkowa 30 kN

Silnik Honda GX270

Rozmiar płyty roboczej 400 x 700 mm

Wysokość (bez dyszla) 780 mm

Częstotliwość 90 Hz

Wydajność powierzchniowa 
maks.*

21 m/min

Posuw do przodu maks* 500 m2/h

GŁÓWNE CECHY
1. Zintegrowany system jezdny,

2. Ekstremalnie trwała płyta dolna,

3. Silnik z dużą rezerwą mocy,

4. Unikalna, solidna konstrukcja,

5. Niski poziom emisji spalin i zużycia paliwa.

GŁÓWNE CECHY
1. Wysoka wydajność, częstotliwość ubijania 

oraz energia udaru,

2. Szybsze przemieszczanie się ubijaka,

3. Unikalna, solidna konstrukcja,

4. System tłumienia drgań,

5. Alert olejowy.

GŁÓWNE CECHY
1. Zintegrowany system jezdny,

2. Ekstremalnie trwała płyta dolna,

3. Silnik z dużą rezerwą mocy,

4. Unikalna, solidna konstrukcja,

5. Niski poziom emisji spalin i zużycia paliwa.

ZAGĘSZCZARKA PŁYTOWA
FAC-140D

UBIJAK WIBRACYJNY
FAC-70A

ZAGĘSZCZARKA PŁYTOWA
FAC-160D

WALEC DROGOWY
FAC-HS600

PRZEZNACZENIE

Zagęszczarka płytowa FAC 140D z przesuwem do 
przodu i do tylu to wszechstronna zagęszczarka, 
której można użyć do układania kostki brukowej, 
wszelkich prac w ogrodnictwie i pielęgnacji terenów 
zielonych, a także do prac w ramach utrzymania 
dróg, ciągów komunikacyjnych, parkingów  
i wielu innych. Maszyna posiada zintegrowane, 
solidne koła, które zapewniają pełną mobilność 
podczas wykonywanych prac budowlanych. 
Sprzęt wyposażony został w oryginalny silnik marki 
Honda GX160, charakteryzujący się doskonałymi 
parametrami technicznymi i wysoką wydajnością.

PRZEZNACZENIE

Ubijak wibracyjny czterosuwowy FAC-70A to 
kompaktowa konstrukcja i duża wydajność. 
Znakomite rezultaty osiągane są dzięki długiemu 
przesunięciu przy stopie do ubijania, dużej ilość 
uderzeń i wysokiej energii udaru w połączeniu  
z szybkim przemieszczaniem się. Skoczek został 
wyposażony w oryginalny silnik marki Honda 
GXR120 – idealne źródło mocy dla ubijaków 
– sprzętu używanego do zagęszczania gleby 
lub innego granulowanego materiału. Dzięki 
doskonałej wytrzymałości i niezawodności 
świetnie sprawdza się w trudnych warunkach. 
Innowacyjny system smarowania z komorą 
podwójnego odpowietrzania, optymalizuje 
wydajność smarowania silnika.

PRZEZNACZENIE

Zagęszczarka płytowa FAC-160D z przesuwem do 
przodu i do tylu to wszechstronna zagęszczarka, 
której można użyć do układania kostki brukowej, 
wszelkich prac w ogrodnictwie i pielęgnacji terenów 
zielonych, a także do prac w ramach utrzymania 
dróg, ciągów komunikacyjnych, parkingów  
i wielu innych. Maszyna posiada zintegrowane, 
solidne koła, które zapewniają pełną mobilność 
podczas wykonywanych prac budowlanych. 
Sprzęt wyposażony został w oryginalny silnik marki 
Honda GX270, charakteryzujący się doskonałymi 
parametrami technicznymi i wysoką wydajnością.

PRZEZNACZENIE

Dwubębnowy wibracyjny walec drogowy 
prowadzony, idealny na asfalt jak również 
podbudowę. Całkowicie hydrostatyczny napęd, 
wyposażony w silnik wysokoprężny Honda o niskim 
zużyciu paliwa. Utwardzanie poprzez wibracje, 
sprzęgło elektromagnetyczne.

* w zależności od gruntu i od czynników zewnętrznych.

* w zależności od gruntu i od czynników zewnętrznych.

Model FAC-HS600
Silnik Czterosuwowy

Zużycie paliwa 1 L/h

Zbiornik paliwa 3,5 L

Statyczne obciążenie liniowe 45/50 n/cm

Siła odśrodkowa 15 kN

Częstotliwość wibracji 70 Hz

Średnica bębna 600 mm

Maksymalna szerokość 700 mm

Maksymalna długość 2460 mm

Maksymalna wysokość 1800 mm

Ciężar roboczy 600 kg

*Rzeczywiste osiągane wyniki mogą się różnić w zależności od techniki operatora oraz innych czynników.

*Rzeczywiste osiągane wyniki mogą się różnić w zależności od techniki operatora oraz innych czynników.
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Model

Udźwig na 
główce

[kg]

Udźwig 
na stopie

[kg]

Wysokość 
w stanie 
złożonym  
[mm]

Wysokość 
podnoszenia

[mm]

Wysokość 
stópki

[mm]

Masa 
własna

[kg]

Rodzaj 
korby

FAC-LIFT 1,5A 1500 1000 725 350 70 12 Siku

FAC-LIFT 1,5A korba Raku 1500 1000 725 350 70 12 Raku

FAC-LIFT 3A 3000 2100 725 350 75 20 Siku

FAC-LIFT 3A korba Raku 3000 2100 725 350 75 20 Raku

FAC-LIFT 5A 5000 3500 725 300 70 28 Siku

FAC-LIFT 5A korba Raku 5000 3500 725 300 70 28 Raku

FAC-LIFT 10A 10000 7000 800 300 90 42 Siku

FAC-LIFT 10A korba Raku 10000 7000 800 300 90 42 Raku

PODNOŚNIK KOLEJOWY
FAC-LIFT AGŁÓWNE CECHY

1. Udźwigi:  1,5t., 3t., 5t., 10t.,
2. Idealny do podnoszenia lub przesuwania maszyn, pojazdów oraz do innych prac 

podnośnikowych również w kopalniach,
3. Możliwość pracy w pionie i poziomie,
4. Mała siła potrzebna do kręcenia korbą dzięki idealnie dobranemu przełożeniu,
5. Podnoszenie może odbywać się za pomocą stopki lub główki,
6. Bezpieczna korba ze składaną rączką (SIKU),
7. Wbudowany hamulec blokujący ładunek w żądanej pozycji,
8. Obudowa wykonana z wytrzymałej stali,
9. Sprzęt niezbędny do wykonywania prac torowych, powszechnie używany na kolei,
10. Możliwość wyposażenia podnośnika w korbę z grzechotką (RAKU).

Model

Udźwig na 
główce

[kg]

Udźwig na 
stopie

[kg]

Wysokość 
w stanie 
złożonym 
[mm]

Wysokość 
podnoszenia

[mm]

Wysokość 
stópki

[mm]

Masa 
własna

[kg]

FAC-LIFT 1,5B 1500 1050 600 290 60 14

FAC-LIFT 3B 3000 2100 725 360 70 22

FAC-LIFT 5B 5000 3500 735 270 80 30

FAC-LIFT 20B 20000 14000 860 320 100 75

PODNOŚNIK KOLEJOWY
FAC-LIFT BGŁÓWNE CECHY

1. Udźwigi:  1,5t., 3t., 5t., 20t.,
2. Idealny do podnoszenia lub przesuwania maszyn, pojazdów oraz do innych prac 

podnośnikowych,
3. Możliwość pracy w pionie i poziomie,
4. Mała siła potrzebna do kręcenia korbą dzięki idealnie dobranemu przełożeniu,
5. Podnoszenie może odbywać się za pomocą stopki lub główki,
6. Bezpieczna korba ze składaną rączką SIKU (nie ma możliwości założenia korby  

z grzechotką Raku),
7. Obudowa wykonana z wytrzymałej stali,
8. Mała siła potrzebna do kręcenia korbą dzięki dobrze dobranemu przełożeniu,
9. Sprzęt niezbędny do wykonywania prac torowych, powszechnie używany na kolei,
10. Wbudowany hamulec jest zdolny do bezpiecznego zatrzymania ładunku  

w każdej pozycji opuszczania lub podnoszenia; ładunek jest podnoszony 
za pomocą korby, która obracana jest zgodnie ze wskazówkami zegara,  
a opuszczany w przeciwnym kierunku.

PODNOŚNIK KOLEJOWY
FAC-LIFT C5T

GŁÓWNE CECHY
1. Duża stopa idealnie pasująca między podkład a szynę,
2. Wbudowany hamulec jest zdolny do bezpiecznego zatrzymania ładunku  

w każdej pozycji opuszczania lub podnoszenia; ładunek jest podnoszony 
za pomocą korby, która obracana jest zgodnie ze wskazówkami zegara,  
a opuszczany w przeciwnym kierunku,

3. Obudowa wykonana z wytrzymałej stali,
4. Rączka składana,
5. Sprzęt niezbędny do wykonywania prac torowych, powszechnie używany na kolei,
6. W standardzie korba Siku (dostępny też z korbą RAKU).

Model

Udźwig na 
główce

[kg]

Wysokość 
w stanie 
złożonym 
[mm]

Wysokość 
podnoszenia

[mm]

Wysokość 
stópki

[mm]

Masa 
własna

[kg]

Rodzaj 
korby

FAC-LIFT niski 3000 570 300 75 18 Siku

FAC-LIFT niski z korbą Raku 3000 570 300 75 18 Raku

PODNOŚNIK KOLEJOWY
FAC-LIFT niski

GŁÓWNE CECHY
1. Udźwig 3 tony,
2. Dzięki zwartej, niskiej konstrukcji została zwiększona możliwość zastosowania tego 

podnośnika,
3. W standardzie dostępny dostępny z korbą RAKU,
4. Sprzęt niezbędny do wykonywania prac torowych, powszechnie używany na kolei,
5. Rączka składana,

Model

Udźwig na 
główce

[kg]

Wysokość 
w stanie 
złożonym 
[mm]

Wysokość 
podnoszenia

[mm]

Wysokość 
stópki

[mm]

Masa 
własna

[kg]

FAC-LIFT C5T 5000 725 300 70 28

FAC-LIFT C5T z korbą Raku 5000 725 300 70 28
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ROLKA DO SZYN KOLEJOWYCH

PRZEZNACZENIE

Rolka do szyn kolejowych (uchwyt szyn kolejowych, 
zacisk szynowy 4-rolkowy). Rolka przeznaczona do 
wstawiania szyn z międzytorza w tor. Konstrukcja 
główna, jak również rolki i sworznie, które są 
najbardziej narażone na zużycie, wykonane są  
z wysoko gatunkowej stali. W rolce zamontowane 
są łożyska obrotowe produkcji japońskiej, a dla 
bezpieczeństwa pracy rolka wyposażona jest 
w specjalne nakrętki samohamowne. Przyrząd 
podwieszony jest na atestowanej specjalnie 
hartowanej szekli. Przyrząd służy do pracy  
z szynami S-49 oraz UIC-60.

PRZEZNACZENIE

Chwytak czołowy szyn tzw. but, umożliwia 
przeciąganie szyn. Sprzęt wykonany z wysoko 
gatunkowej stali. But spełnia wymagania normy 
PN-EN 13155, przepisy i wymogi Dyrektywy 
Maszynowej 2006/42/WE.

UCHWYT DO CIĄGNIĘCIA SZYN
BUT KOLEJOWY

ZACISK KOLEJOWY

PRZEZNACZENIE

Zacisk kolejowy służy do prawidłowego, 
szybkiego oraz bezpiecznego ruchowo 
połączenia dwóch końców szyn. Zwarta i bardzo 
wytrzymała konstrukcja wyposażona w śrubę 
główną z odpowiednio wytrzymałego gatunku 
stali. Narzędzie wyposażone jest w uchwyt 
zabezpieczający przed odkręceniem się śruby 
głównej, co jest bardzo istotnym elementem  
w tym przyrządzie. Jego bardzo dużą zaletą jest 
uniwersalność – stosowany do szyn S-49 oraz 
UIC-60, a także podobnych profili szyn. Zacisk 
jest bardzo prosty w obsłudze, w pracy może być 
stosowany parami.

TRAWERS DO PODKŁADÓW KOLEJOWYCH

PRZEZNACZENIE

Przeznaczony jest do podnoszenia, załadunku, układania i demontażu podkładów kolejowych: 
betonowych, strunobetonowych i drewnianych. Sprzęt wykonany z wysoko gatunkowej stali.

Udźwig: 2500kg.

WYKONUJEMY RÓWNIEŻ INNE UCHWYTY I TRAWERSY WG INDYWIDUALNYCH POTRZEB KLIENTÓW!

Uchwyty spełniają wymagania normy PN-EN 13155, przepisów i wymogów Dyrektywy Maszynowej 
2006/42/WE.

WÓZEK 

DO TRANSPORTU 
SZYN I PODKŁADÓW

PRZEZNACZENIE

Wózek torowy (technologiczny jezdny) do 
dużych obciążeń. Widoczna konstrukcja 
służy do transportu długich szyn. Koła wraz 
z osadą, mogą służyć do budowy platformy 
lub wagonika z burtami jak i do adaptacji  
w innych podzespołach jezdnych.

UNIWERSALNE CHOMĄTO  
DO SZYN

PRZEZNACZENIE

Umożliwia przeciąganie szyn. Sprzęt wykonany  
z wysoko gatunkowej stali. But spełnia wymagania 
normy PN-EN 13155, przepisów i wymogów 
Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE. Przyrząd 
służy do pracy z szynami S-49 oraz UIC-60.
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KANTOWNICA BEZPIECZNA (PRZEGUBOWA)

OPIS

Kolejowy, ręczny przyrząd do obracania szyn. 
Profesjonalne narzędzie do prac torowych. 
Narzędzie wykonane z materiału wysoko 
gatunkowego, który wydłuży jego przydatność.

KLESZCZE DO PODKŁADÓW BETONOWYCH

KLUCZ DO ŚRUB STOPOWYCH TYPU „T” (S-39)

OPIS

Ręczny przyrząd do podnoszenia kolejowych 
podkładów betonowych. Profesjonalne narzędzie 
do prac torowych.
Narzędzie wykonane z materiału wysoko 
gatunkowego, który wydłuży jego przydatność.

OPIS

Ręczne narzędzie do prac torowych, przeznaczone 
do luzowania i mocowania śrub łubkowych, 
niezbędne przy wykonywaniu robót kolejowych. 
Narzędzie wykonane z materiału wysoko 
gatunkowego, który wydłuży jego przydatność.

KLESZCZE DO SZYN

KLUCZ PŁASKI DO ŚRUB ŁUBKOWYCH ROZMIAR 36-39

OPIS

Ręczny przyrząd do podnoszenia szyn kolejowych 
i tramwajowych. Profesjonalne narzędzie do prac 
torowych.
Narzędzie wykonane z materiału wysoko 
gatunkowego, który wydłuży jego przydatność.

OPIS

Ręczny przyrząd do prac torowych, przeznaczony 
do luzowania i mocowania śrub łubkowych. 
Narzędzie wykonane z materiału wysoko 
gatunkowego, który wydłuży jego przydatność.

DRĄŻEK DO KANTOWNICY SZYN TYPU F

UCHWYT KLESZCZOWY DO SZYN

KLUCZ PŁASKI DO ŚRUB ŁUBKOWYCH ROZMIAR 39-31

OPIS

Kolejowy, ręczny przyrząd do obracania szyn. 
Profesjonalne narzędzie do prac torowych. 
Narzędzie wykonane z materiału wysoko 
gatunkowego, który wydłuży jego przydatność.

OPIS

Uchwyt służy do podnoszenia i transportu 
szyn kolejowych S49,R50, S54, UIC54, UIC60. 
Pojedynczym chwytakiem zaleca się transportować 
tylko krótkie odcinki szyn zachowujące stabilność. 
Sprzęt wykonany z wysoko gatunkowej stali. Uchwyt 
spełnia wymagania normy PN-EN 13155, przepisów  
i wymogów Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE

OPIS

Ręczny przyrząd do prac torowych. Narzędzie 
wykonane z materiału wysoko gatunkowego, 
który wydłuży jego przydatność.

KLESZCZE DO PODKŁADÓW DREWNIANYCH

KLUCZ DO WKRĘTÓW TYPU „T”

OPIS

Ręczny przyrząd do podnoszenia kolejowych 
podkładów drewnianych. Profesjonalne narzędzie 
do prac torowych.
Narzędzie wykonane z materiału wysoko 
gatunkowego, który wydłuży jego przydatność.

OPIS

Ręczne narzędzie do prac torowych. Narzędzie 
wykonane z materiału wysoko gatunkowego, 
które wydłuży jego przydatność, niezbędne przy 
wykonywaniu robót kolejowych.
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PRZYRZĄD DO PODNOSZENIA  
PODKŁADÓW KOLEJOWYCH LUB SZYNOPIS

Profesjonalny, ręczny drążek tzw. bocian, został 
skonstruowany w taki sposób, aby szybko  
i wydajnie unieść ciężki element np. podkład 
czy szynę. Poprzez odpowiednie wyprofilowanie 
końcówki i długie ramię, dobrze sprawdza się podczas 
prac torowych. Bardzo przydatny podczas montażu 
podkładów betonowych do szyn, gdy zachodzi 
konieczność uniesienia go przed zapięciem sprężyny.

TOROWY PODBIJAK JEDNOSTRONNY

OPIS

Profesjonalne narzędzie do prac torowych, 
doskonale sprawdza się podczas kolejowych 
remontów i napraw bieżących. Narzędzie 
wykonane z materiału wysoko gatunkowego, 
który wydłuży jego przydatność.

UNIWERSALNY ŚCISKACZ PĘKNIĘTYCH SZYN TYPU „C”

OPIS

Służy do prawidłowego, szybkiego oraz 
bezpiecznego ruchowo połączenia dwóch końców 
szyn. Zwarta i bardzo wytrzymała konstrukcja. 
Jego bardzo dużą zaletą jest uniwersalność – 
stosowany do szyn S-49 oraz UIC-60, a także 
podobnych profili szyn. Zacisk jest bardzo prosty 
w obsłudze.

• Demontaż i montaż rozjazdów kolejowych,
• Roboty torowe wraz z robotami towarzyszącymi,
• Stabilizacja gruntów słabonośnych,
• Demontaż i montaż torów,
• Przesiewanie materiałów na dowolne frakcje,
• Rozładunki i załadunki wahadeł kolejowych,
• Utylizacja podkładów kolejowych oraz materiałów 

pochodzących z budowy,
• Transporty materiałów sypkich (transport kołowy  

i kolejowy),
• Roboty odwodnieniowe, kanalizacje deszczowe  

i sanitarne,
• Przebudowa istniejących układów drogowych,
• Modernizacja istniejących przepustów oraz 

mostów,
• Budowa peronów,
• Przejazdy kolejowe każdej Kategorii,
• Wyburzenia obiektów,
• Automatyczny System Ostrzegania - sprzedaż, 

serwis, wynajem.

DRĄŻEK WYPINAJĄCY

OPIS

Długość całkowita w wersji prostej 120 cm.
Całkowita długość w wersji ergonomicznej 130 cm.

Długość można dostosować do indywidualnego 
zapotrzebowania Klienta.

WIDŁY DO TŁUCZNIA – GABLE

OPIS

Widły / gable do tłucznia z trzonkiem, 9 zębne, 
wykonane ze stali kutej, niezbędne przy 
wykonywaniu robót kolejowych. Profesjonalne 
narzędzie do prac torowych. Narzędzie wykonane 
z materiału wysoko gatunkowego, który wydłuży 
jego przydatność.

NASZE 
SPECJALIZACJE

Zajmujemy się kompleksową realizacją zadań z zakresu:
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AUTOMATYCZNE 
SYSTEMY 

OSTRZEGANIA

ASO

Firma FACRAIL wykorzystując Automatyczny System Ostrzegania - ASO świadczy usługi 
w zakresie zabezpieczania brygad roboczych w obszarze torów, wykonujących roboty 
utrzymaniowe, modernizacyjne czy inwestycyjne. System Autoprowa firmy Zöllner, wyróżnia 
najwyższy poziom bezpieczeństwa, dzięki czemu jakość świadczonych przez nas usług w zakresie 
zabezpieczenia miejsca robót jest zawsze najwyższa. Zapewniamy zabezpieczenie toru z pełną 
obsługą wykwalifikowanych operatorów ASO Autoprowa podczas prac torowych, jak również 
dowolną formę umowy. Mobilny Automatyczny System Ostrzegania dzięki zastosowaniu 
dwukierunkowej technologii radiowej osiąga maksymalny poziom bezpieczeństwa, wysoką 
elastyczność, dostępność jak i duże zasięgi radiowe.
Przy stale zwiększających się prędkościach pociągów, stosowanie konwencjonalnych zabezpieczeń, 
nie daje spodziewanych efektów. Tylko Mobilny System Ostrzegania gwarantuje bezpieczeństwo 
dziś i jutro. Nowa generacja ASO zapewnia pełną automatyzację wykonywanych procesów, 
optymalizację czasową oraz najwyższy poziom bezpieczeństwa dla pracowników.

Oferujemy szeroki wachlarz różnorodnych usług:

• Wynajem systemu ASO z sygnalistami,
• Sprzedaż systemu ASO po rozpoznaniu indywidualnych potrzeb,
• Kształcenie personelu w obszarze projektowania, obsługi i montażu instalacji,
• Utrzymanie urządzeń w odpowiednim stanie (kontrolne, okresowe badania  techniczne),
• Sprzedaż barier wygrodzeniowych Falkon.

Automatyczne Systemy Ostrzegania, Półautomatyczne Systemy Ostrzegania oraz bariery 
wygrodzeniowe Falkon posiadają wszystkie niezbędne dopuszczenia PKP Polskie Linie Kolejowe 
S.A. i są zgodne z Instrukcją Id-18.
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FUTURE ADVENTURE 
CONSTRUCTION SP. Z O. O.

ul. Trzcińska 21/23, 
96-100 Skierniewice

NIP: 1231013807

www.facrail.com
email: biuro@facrail.com

tel: 517 204 970


