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Urządzenie uniwersalne
Model UNOplus
Udźwig 750 - 6.000 kg
Urządzenie dźwignicowe UNOplus jest dalszym tech-
nicznym rozwiązaniem istniejącego od lat i sprawdzo-
nego modelu UNO. 
Wszechstronne urządzenie do podnoszenia, przesu-
wania i zabezpieczania ładunków odznaczające się 
zwartą zabudową oraz wytrzymałą konstrukcją z bla-
chy stalowej. Niska masa własna oraz płynność prze-
mieszczania się łańcucha sprawiają, że urządzenie to 
jest łatwe w obsłudze i wszechstronnie stosowane.

Właściwości
Kute haki nośny I ładunkowy wykonane są ze stopu 
stali odpornego na działanie czasu. Nie ulegają 
one złamaniu w momencie przeciążenia ładunkiem 
tylko otwierają się bez zniszczenia.

Ocynkowany łańcuch ogniwowy spełnia wszelkie 
narodowe i międzynarodowe normy.

Zawarte w urządzeniu rolki prowadnicy łańcucha 
przyczyniają się do bezawaryjnego, płynnego 
przemieszczania się łańcucha. 

Płynny wolny bieg łańcucha do szybkiego zaczepia-
nia ładunku.

Dźwignia z łożyskiem w pokrywie obudowy oraz 
ergonomiczny gumowy uchwyt.

Niski nakład siły w obsłudze dźwigni poprzez opty-
malne przełożenie.

Hamulec naciskowy zawierający części w wykona-
niu antykorozyjnym.

Standardowe pokrętło wykonane ze stali w wersji 
standardowej. 
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Wszystkie modele dostępne w wykonaniu 
przeciwwybuchowym w/g klasyfikacji  
I M2 !

Urządzenia dźwignicowe Wciągniki łańcuchowe z napędem ręcznym dźwigniowym
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Dane techniczne modelu UNOplus

Model EAN-Nr. 
40�509�*

Udźwig

kg

Liczba 
cięgien

Wymiary 
łańcucha 

d x p
mm

Podnoszenie na
1 obrót dźwigni

mm

Siła podnoszenia 
przy obciążeniu 

nominalnym
daN

Ciężar własny przy 
stand. wys. podno-

szenia 1,5 m
kg

UNOplus 750 *16834� 750 1 6 x 18 �0 �0 7,�
UNOplus 1500 *168359 1.500 1 8 x �4 �� 35 1�,5
UNOplus 3000 *168366 3.000 1 10 x 30 17 40 �1,5
UNOplus 6000 *168380 6.000 � 10 x 30 9 40 3�,0

Wymiary modelu UNOplus

Model UNOplus 750 UNOplus 1500 UNOplus 3000 UNOplus 6000

Amin., mm 340 410 510 690
B, mm �� �8 36 45
C, mm �6 3� 40 44
D, mm 16 �1 �7 33
E, mm �50 330 380 380
F, mm 150 170 ��0 ��0
G, mm 70 80 100 100
H, mm 80 90 1�0 1�0
J, mm 150 180 �10 �10
K, mm 60 80 90 90
L, mm 90 100 1�0 1�0

 
Model UNOplus

Wszystkie urządzenia uniwersalne Yale z udźwi-
giem od 750 kg nadają się w/g EN 12195 do 
zabezpieczania ładunków.

Wciągniki firmy Yale nie są zaprojektowane dla  
podnoszenia ludzi i pod żadnym pozorem nie 
mogą być do tego stosowane!

Urządzenia dźwignicowe Wciągniki łańcuchowe z napędem ręcznym dźwigniowym


