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A képen a KÖZEPES
SZINTŰ kivitel látható

Kézi láncos emelő
Yalelift 360 ATEX modell
Teherbírás: 500 - 20000 kg
A Yalelift 360 ATEX kézi láncos emelő olyan környezetben 
is használható, mely messze meghaladja a hagyományos 
kézi láncos emelők optimális feltételeit. A sorozatot a 
94/9/EG európai irányelv szerint fejlesztették tovább 
robbanásveszélyes légkörben (ATEX zónákban) történő 
használathoz.

Főbb jellemzők
• A zárt robusztus préselt acél ház még a legnehezebb 

körülmények között is megvédi a belső komponenseket.

• A rendkívül alacsony beépítési magasságnak köszönhetően 
az emelési magasságot teljesen ki lehet használni.

• A forradalmian új 360°-ban elforduló kézilánc-vezető gya-
korlatilag bármilyen pozícióban, szűk helyen vagy a teher 
felett is lehetővé teszi a munkavégzést. A Yalelift emelőt 
a teher mellől is lehet működtetni, de ugyanígy lehetőség 
van akár vízszintes húzásra vagy feszítésre is. A nagyobb 
rugalmasság nagyobb biztonságot nyújt: a kezelőknek 
már nem kell a közvetlen veszélyzónában tartózkodniuk 
munkavégzéskor, így csökken a sérülésveszély.

• A rendkívül csendes fékrendszer nagy biztonságot és 
könnyű karbantartást biztosít a sérülékeny kilincsműves 
kialakítás mellőzésének köszönhetően. Minden alkat-
rész kiváló minőségű anyagokból készül, a megnövelt 
korrózióvédelemről a speciális felületkezelés gondoskodik.

• A láncvezető és a fogaskerék majdnem teljesen zárt, ezért 
a sebességváltó védelme minden körülmények között 
biztosított.

• A négy megmunkált retesszel felszerelt, edzett teheremelő 
csiga garantálja a teherlánc pontos mozgását.

• A felületvédett, horganyzott ötvözött acélból készült 
teherláncok minden vonatkozó nemzeti és nemzetközi 
szabványnak és előírásnak megfelelnek, és tökéletesen 
illeszkednek a teherlánc-dobhoz, így egyenletes és precíz 
láncmozgást biztosítanak.

• A süllyesztékben kovácsolt, nagy teherbírású acélból 
készült teher- és függesztőhorgok túlterheléskor törés 
helyett kinyílnak. A 360°-ban elforduló horgokat robusztus 
kiakadásgátlóval szerelték fel.

• A robbanás ellen védett verzió szikraálló bevonattal készül.

• Rézbevonatú függesztő- és teherhorgok a KÖZEPES és 
magasabb szintű kiviteleknél.

• Rozsdamentes acél teherlánc az EMELT SZINTŰ kivitelhez.

Opcióként rendelhető
• Állítható túlterhelés-gátló eszköz.

• Láncgyűjtő
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ATEX  Kézi láncos emelők

INFORMÁCIÓ

A Yalelift 360 ATEX típust könnyen át lehet 
alakítani Yalelift IT ATEX típussá.
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