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Urządzenia dźwignicowe Wciągniki linowe

Wciągnik linowy
Model Yaletrac
Siła uciągu 800 - 3.200 daN
Obudowa wykonana z wysokiej jakości aluminium 
umożliwia osiągnięcie niskiego ciężaru własnego. 
Urządzenie to jest bardzo statyczne poprzez gładkie 
wielkopowierzchniowe podłoże pozwalające na prace 
w pozycji poziomej jak i pionowej.

Właściwości
Uchwyt pracy i powrotny, pracujący w jednej płasz-
czyźnie umożliwiają przepływ siły w centralnej osi. 

Zabezpieczenie przeciążenia to sworzeń przecią-
żeniowy zawarty w uchwycie pracy. Sworznie za-
pasowe umieszczone są w dźwigni ręcznej i mogą 
być one wymienione nawet w trakcie obciążenia 
ładunkiem urządzenia.

Łatwa obsługa uchwytu otwierającego szczęki 
zaciskowe umożliwia gładkie, bezproblemowe 
wprowadzenie liny.

Specjalna lina, wykonana jest z 6 stalowych splo-
tów w tym jeden jest przemalowany. Na jednym 
końcu znajduje się hak z zapadką, a drugi jest 
specjalnie zaostrzony w celu łatwego wprowadzenia 
do urządzenia liny. 

Równoległa, wielko powierzchniowa para szczęk 
zaciskowych chroni linę przed zużyciem poprzez 
równomierny nacisk na całą powierzchnię. Duża 
odległość pomiędzy uchwytami pozwala osiągnąć 
dużą szybkość przesuwu. 

Łatwe i szybkie oczyszczenie urządzenia: Spryskać 
strumieniem wody, dobrze nasmarować olejem 
silnikowym i urządzenie Yaletrac jest gotowe do 
następnego zastosowania.

Opcje
Hak z zapadką

Liny o różnych długościach

szpula do nawijania liny

Skrzynia do transportu

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

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

Otwór do oczyszczenia

Uchwyt otwierający szczęki 
zaciskowe

Obudowa aluminiowa

Specjalna lina

Równoległa para szczęk zaciskowych Dźwignia

Kołek mocujący

Zabezpieczenie prze-
ciążeniowe( sworzeń 
przeciążeniowy)

Uchwyt pracy 
Uchwyt powrotny
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Dane techniczne modelu Yaletrac

Model EAN-Nr. 
40�509�*

Udźwig

kg

Przesuw liny 
dla podwójnego 

skoku
mm

Siła uciągu 
uchwytu

daN

Długość 
uchwytu

mm

Średnica liny

mm

Ciężar własny 
bez liny

kg

Ciężar liny

kg/m

Y 08 *051811 800 60 �4 800 8,4 7 0,�9
Y 16 *0518�8 1.600 60 30 790/1.190 11,5 14 0,53
Y 3� *078870 3.�00 40 50 790/1.190 16 �1 1

Model Y 08 Y 16 Y 3�

L, mm 430 545 680
H, mm 168 190 �30
H1, mm �40 �70 330
B, mm 60 7� 91
B1, mm – 97 110

Urządzenia dźwignicowe Wciągniki linowe

 
Opcjonalnie: stalowa skrzynia do transportu 
Yaletrac ca. 74 x �6 x 45 cm

 
Opcjonalnie: Hak z 
zapadką 

Produkty uzupełniające tj. zacisk linowy  
(strona 80), Zblocza (strona 81).

Wymiary modelu Yaletrac


