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Zdvíhacie zariadenia Lanové zdviháky

Lanový zdvihák model Yaletrac
Ťahová sila 800 - 3200 daN
Jeho teleso je ľahkej hmotnosti, kompaktné z hliníkovej 
zliatiny so širokou spodnou časťou pre zvýšenú stabilitu 
tak v horizontálnej, ako aj vertikálnej pracovnej polohe.  

Vlastnosti
• Páky pre predný a zadný chod v tandeme umožňujú 

tenký dizajn a zaisťujú prevod sily pozdĺž stredovej línie.  

• Poistka proti preťaženiu vo forme strižných kolíkov je 
v páke pre predný chod. Náhradné strižné kolíky sú 
umiestnené v rukoväti, alebo v ovládacej páke. Roztrhnutý 
kolík je možné nahradiť bez zloženia bremena.

• Páka uvoľňuje čeľustný systém a umožňuje ľahkú a 
hladkú montáž lana.

• Yaletrac sa používa so špeciálnym flexibilným lanom. Má 
6 prameňov, oceľové jadro a jeden prameň je zafarbený.

• Na jednom konci je lano zahrotené pre ľahké navlečenie 
a na druhom konci je vybavené hákom s poistkou.

• Paralelné usporiadanie čeľustného systému chráni lano 
rovnomerným rozložením zvieravých síl. Dlhý posuv lana 
pri každom pohybe pákou zvyšuje pracovnú rýchlosť.

• Veľký otvor vo vrchnej časti zariadenia  umožňuje ľahké 
čistenie: zariadenie stačí vypláchnuť vodou, premazať 
motorovým olejom a Yaletrac je znova pripravený  
na používanie.

Možnosti
• Hák s okom a bezpečnostnou poistkou

• Dlhšie laná

• Lanová cievka

• Úložný box

Otvor na čistenie

Uvoľňovacia páka

Hliníkové teleso

Špeciálne oceľové 
lano

Tandemový čeľustný systém Ovládacia ručná páka

Kotviaci čap

Poistka proti preťaženiu 
(strižný kolík)

Páka  pre pohyb 
vpred a vzad
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Zdvíhacie zariadenia Lanové zdviháky

Technické údaje model Yaletrac

Model EAN-kód 
4025092*

Nosnosť 
WLL
kg

Posun lana pri 
dvojitom pohybe 

pákou mm

Sila páky  
pri WLL

daN

Dĺžka páky
 

mm

Priemer
lana
mm

Hmotnosť 
bez lana

kg

Hmotnosť 
lana 
kg/m

Y 08 *051811 800 60 24 800 8.4 7 0.29
Y 16 *051828 1600 60 30 790/1190 11.5 14 0.53
Y 32 *078870 3200 40 50 790/1190 16 21 1

Rozmery model Yaletrac

Model Y 08 Y 16 Y 32

L, mm 430 545 680
H, mm 168 190 230
H1, mm 240 270 330
B, mm 60 72 91
B1, mm – 97 110

Možnosť: 
Úložný box pre Yaletrac z oceľového plechu, 
rozmery cca 74 x 26 x 45 cm

Možnosť: 
Hák s okom a  
bezpečnostnou poistkou

Model Y 08 Model Y 16 Model Y 32

INFO

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

Doplnkové výrobky ako lanové svorky (strana 87), kladky 
(strana 86) a textilné slučky (strana 232 - 235).


