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Zdvíhacie zariadenia Rechtačkové zdviháky

Rechtačkový zdvihák 
s článkovou reťazou model D 95
Nosnosť 1500 - 3000 kg
Model D 95 s konštrukciou z temperovanej liatiny má 
kľúčové vlastnosti osvedčeného modelu D 85, ale 
vyniká vďaka svojej nízkej hmotnosti a extrémne krátkej 
vzdialenosti medzi závesným a bremenovým hákom. 
Univerzálne zariadenie pre pohyb, umiestenie a zaistenie 
bremena.

Vlastnosti
• Uzavreté teleso s krytom, pákou a spodnou kladnicou 

vyrobenými z vysokopevnostnej temperovanej liatiny 
zaisťuje celkovú stabilitu konštrukciu zariadenia.

• Krátka ručná páka vybavená ergonomickým gumovým 
úchopom.

• Vybavený automatickou záťažovou brzdou, pracujúcou 
na princípe samosvornosti. 
Napríklad pri použití na upnutie bremena je bránené 
neúmyselnému uvoľneniu brzdy pri vibrovaní bremena. 

• Zariadenie pre uvoľnenie chodu reťaze pre rýchle 
pripevnenie bremena, alebo pretiahnutie reťaze  
cez zdvihák v oboch smeroch.

• Článková reťaz z legovanej ocele so zinkovou, resp. 
žlto chrómovanou povrchovou úpravou, v súlade  
s národnými a medzinárodnými normami a smernicami.

Možnosti
• Všetky modely je možné vybaviť poistkou proti preťaženiu 

vo forme klznej spojky, ktorá je z výroby nastavená  
na približne  25 % ± 15 % preťaženia.

• Zariadenie s reťazou na vytvorenie slučky.

Zdvihák s reťazou na vytvorenie slučky
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Zdvíhacie zariadenia Rechtačkové zdviháky

Technické údaje model D 95

Model EAN-kód 
4025092*

Nosnosť

kg

Počet prameňov 
reťaze

Rozmery 
reťaze 
d x p
mm

Zdvih  
pri jednom

stlačení páky
mm

Ovládacia sila 
pri WLL

daN

Hmotnosť 
pri štand. zdvihu 

(1.5 m)
kg

PUL-LIFT D 95 1500 *050807 1500 1 6.2 x 18.5 35 27 9.9
PUL-LIFT D 95 3000 *050821 3000 1 9 x 27.2 38 49 16.5

Rozmery model D 95

Model PUL-LIFT 
D 95 1500

PUL-LIFT 
D 95 3000

A min., mm 314 376
B, mm 23 30
C, mm 23 25
D, mm 18 22
D1, mm 18 22
E, mm 315 443
F, mm 156 189
G, mm 112 134
H, mm 44 55
J, mm 141 177
K, mm 49.5 72
L, mm 92 105

INFO

Všetky rechtačkové zdviháky s nosnosťou presahujúcou 
750 kg je možné používať na upínanie bremien v súlade 
s EN 12195.

Zdvíhacie zariadenia a pojazdy Yale nie sú konštruované  
na zdvíhanie osôb a používať ich týmto spôsobom je 
zakázané.


