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Emelőberendezések Kötélvonszolók

Yaletrac ST kötélvonszoló 
Húzóerő: 1000 - 3200 daN
A Yaletrac ST köteles vonszolók mélyhúzott 
acéllemezekből készült stabil háza garantálja a kompakt, 
robusztus kivitel és az optimális súly kombinációját.

A korábbi Yaletrac modellek előnyeit megtartva egészítet-
ték ki a termékeket a piaci igények szerint.

Az axiális golyóscsapágyaknak köszönhetően jelentősen 
csökkent a kézierő igény. 

Főbb jellemzők
• A fogantyú és a talp kombinációja stabil függőleges 

pozíciót biztosít.

• A helytakarékos teleszkópos kézikart horgos rögzítővel 
lehet a berendezéshez csatlakoztatni.

• A gumiburkolatok növelik a berendezés élettartamát, 
mivel megakadályozzák, hogy a mechanikus részekbe 
piszok és por kerüljön.

• Az előre- és hátramozgató karok tandem elhelyezése 
miatt a berendezés vékony, az erőátvitel optimális.

• A túlterhelés-védelemről nyírószeg gondoskodik. 
A tartalék nyírószegek könnyen elérhető helyen, a 
szállítómarkolatban találhatók. Az eltört nyírószeget a 
teher levétele nélkül is ki lehet cserélni.  

• A kötélrögzítő rendszert karral lehet kiiktatni, így a 
kötél felhelyezése könnyű és egyszerű.

• A Yaletrac ST 6 kábelérből és acélmagból álló, 
speciális rugalmas kötelet használ, melyet narancs-
sárga kábelér azonosít. A kötél egyik vége kúpos a 
könnyű felfűzés érdekében. Másik végén szemes horog 
található kiakadásgátlóval.

• A befogórendszer párhuzamos elrendezése védi a 
kötelet, mivel egyenletesen osztja el a befogó erőket. 
A munkasebességet növeli, hogy minden egyes kar-
mozgás hosszan húzza a kötelet. 

• A berendezés tetején lévő nagy nyílás könnyű tisztítást 
tesz lehetővé, egyszerűen öblítsék le a berendezést 
vízzel, és vigyenek fel motorolajat. Ezután a Yaletrac 
ST újra üzemkész.

Opcióként rendelhető
• Szemeshorog kiakadásgátlóval

• Hosszabb kötelek

• Kötéltároló dob

• Tároló doboz

Opcióként rendelhető:
Yaletrac acéllemez tárolódoboz,
74 x 26 x 45 cm

Opcióként rendelhető:
szemeshorog  
kiakadásgátlóval
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INFORMÁCIÓ

A Yale emelőket és haladóműveket nem személyek szállí-
tására tervezték, ezért azokat tilos ilyen célra használni.

Emelőberendezések Kötélvonszolók

Talp a berendezés stabil  
pozícionálásáért

A berendezéshez szállítás közben szorosan 
csatlakoztatott teleszkópos kézikar

A gumiburkolatok növelik a berendezés  
élettartamát, mivel megakadályozzák, hogy  
a mechanikus részekbe piszok kerüljön

Az axiális golyóscsapágyaknak 
köszönhetően jelentősen csökkent  
a kézierőigény

Kötélrögzítő rendszer kiiktató  
kar a kötél könnyű felhelyezéséért

Modell Y 10 ST Modell Y 16 ST Modell Y 32 ST

Műszaki paraméterek: Yaletrac ST modell

Modell EAN-kód 
4025092*

Teherbírás 
WLL
kg

Kötélhaladás teljes 
karmozdulatnál

mm

Kar nyomóerő

daN

Karhossz
 

mm

Kötél átmérő

mm

Súly 
kötél nélkül

kg

Kötél 
súly 

kg/m

Y 10 ST *422901 1000 60 23 800 8.4 8.5 0.29
Y 16 ST *422925 1600 60 28 790/1190 11.5 15.8 0.53
Y 32 ST *422963 3200 40 46 790/1190 16 27.2 1.0

Méretek: Yaletrac ST modell

Modell Y 10 ST Y 16 ST Y 32 ST

L, mm 435 560 664
H, mm 178 205 240
H1, mm 235 280 350
B, mm 61 86 96
B1, mm 94 125 123
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